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عائلــة مقامس من العوائل الكويتية املعروفة التي عملت 
في صناعة احللوى وجتارة األغذية والتي كان يجلبها حجي 
عبــاس مقامس من إيران والعراق، ومع مجموعة من أرباب 
العوائل األخرى والتي أطلق عليها لقب «الطراريح»، حيث تطرح 
بضاعتهم على أرض «الفرضة». ومطابخ األسر الكويتية منذ 
القدم تعرف «مقامس» عنوانا للمواد الغذائية املعلبة. وكان 
التاجر املرحوم احلاج حمزة عباس مقامس يحرص حرصا 
شديدا على أن تكون جتارته خالية ونقية من أي شبهة حرام.

وشاءت اإلرادة اإللهية أن يحرم من الذرية، لكنه فطن إلى 
أن الصدقة التي جتري بال انقطاع مجاالتها كثيرة جتمعها 
عناوين ثالثة بحسب احلديث الشــريف «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إال من ثــالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، 
أو ولد صالح يدعو له». ولذلك جتارته الواســعة لم تشغله 
عن جتارة اآلخرة، فكان غير بعيد عن مجالســة أهل العلم 
والعلماء ومحاورتهم، وشــارك في تأسيس «دار التوحيد» 
للتأليف والطباعة والنشــر لتوزيع آالف الكتب والنشرات 
التي تعمل على الوعي ونشر الثقافة اإلسالمية في العالم. كان 
حريصا على التواجد في مسجد النقي بالدسمة منذ افتتاحه 
١٩٦٧ وحضور محاضرات الشيخ علي الكوراني واملرحوم 
الشيخ محمد مهدي اآلصفي ومن بعدهما من أئمة املصلني 
فيه، وكان يحث الشباب على حضور هذه املجالس النافعة. 
وعندما ســافر إلــى لندن عــام ١٩٧٥ - كعادته من أيام 
اخلمسينيات لعقد الصفقات التجارية أو لإلجازة الصيفية 
- التقى هناك مجموعة من الطلبة الكويتيني وغيرهم، فتفاعل 
مع احتياجهم لوجود مؤسسة جتمعهم على البر والتقوى، 
وملتقى لهم للنشــاط الثقافي اإلســالمي، فبادر واشترى 
مبنى في قلب العاصمة البريطانية ليكون مقرا لهذا املشروع 
الذي تنامى وتطور مع مرور السنوات، حتى زرته شخصيا 
قبل عدة أســابيع إللقاء محاضرة عن «العمل اخليري» في 
«مؤسسة األبرار اإلسالمية»، ووجدت صورة املرحوم احلاج 
حمزة مقامس شاخصة في مدخل القاعة وفاءً لهذا الرجل.

مثلما أبدى رغبته في بناء مسجد، ليبني اهللا له بيتا في 
اجلنة، وبعد جهود مضنية وتغييرات عدة ملواقعه ومبساعدة 
ابن أختــه املرحوم احلاج محمد خضير حبيب (بومصعب) 
استقر القرار ملنحه أرضا في منطقة «الرميثية» ليشيد عليها 

«مسجد مقامس» وهو أحد معالم هذه الضاحية.
وفي أيام الغزو الصدامي العراقي على وطننا الغالي في 
أغسطس ١٩٩٠، وأثناء وجوده خارج البالد، أمر شباب أقاربه 
بفتح مخازنه التجاريــة لدعم الصامدين داخل الكويت من 
املواد الغذائية واملواد اخلدمية األخرى، وذلك بإدارة املرحوم 

«بومصعب»، وكانت مهمة خطرة عقوبتها اإلعدام!
وأذكر بعد التحرير، أنني أبديت له رغبتي بدفع أثمان ما 

تسلمته من مخازنه فرفض أن يتسلم فلساً واحداً!
واملعروف عن احلاج حمزة مقامس حضوره االجتماعي 
في الدواوين واملنتديات التشــاورية، واحلفالت الرســمية 

كأحد وجهاء الكويت.
وكان يســتقبل الناس في ديوانه أسبوعيا في ضاحية 
عبداهللا الســالم داخل بيته أو في حديقته الواســعة الغناء 
التي كان يحرص على تنسيقها وجمالها، فكان يحب الزرع 
ويعشــق اجلنان، فهنيئا له اآلن جنة اخللد بإذن اهللا تعالى، 

بعد أن توفاه اهللا تعالى أول من أمس في لبنان.
الفاحتة لروحه الطيبة وأرواح أمواتكم.

لم يترك لنا رسولنا الكرمي شيئا في أمور حياتنا لم يخبرنا 
به، وقد كانت كلماته األخيرة صلوات اهللا ورضاه عليه حني قال: 

اليوم أمتمت لكم دينكم ورضيت لكم اإلسالم دينا.
ففي كل اجلوانب في حياتنا أخبرنا الرسول ژ كيف نتعامل 
وفصل لنــا احلرام واحلالل، حتى أن أكثر العلماء أخبرونا أن 
اإلسالم الغالب به اإلباحة واحملرمات ذكرت على سبيل التقنني، 
فما جاء اإلسالم ليحرم ويشق على اإلنسان، بل جاء بدين يسير 

يعني اإلنسان على حياته.
واليوم مع تزايد حاالت الشــر واجلرمية وانتشار األشرار 
في كل األوساط أوصانا الرسول ژ بدعاء واحد من قاله بقلب 
صادق ويقني تام رد عنه البالء وكفاه اهللا وحماه، وهو «اللهم إنا 
جنعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم»، فقد كان الرسول 

ژ إذا خاف قوما دعا هذا الدعاء.
واليوم سأستعيذ وإياكم من شر خطير بات يشكل خطرا على 
املجتمع كافة وهو شر املدمنني وأصحاب الفسق والفجور، فواهللا 
هناك أسر صاحلة كثيرة ابتالها اهللا بشر ومكر هؤالء األشرار.

فقد يعتقد البعض مخطئــا أن املدمنني هؤالء ضحايا وهم 
على خالف ذلك أبدا، فاإلعالم صور لنا لفترة طويلة أن هناك 
مدمنني ضحايا أسرهم وأنهم مساكني وهم في حقيقتهم كفرة 

فجرة يستحقون السجن والهالك.
فال يوجد إنسان عاقل ومؤمن باهللا يلجأ إلى التعاطي إال من 
االستهتار بتعاليم ديننا الكرمي وليس ألجل الظروف، بل في الغالب 
من الكفر بالنعمة والكفر باهللا والعياذ باهللا، فيبدأ املدمن بشرب 

اخلمر اخلبيث الذي حرمه اهللا ثم ينتقل إلى أنواع املخدرات.
واملشــكلة أن هؤالء يشكلون خطرا على كل أسرة فاضلة، 
فليس في التبليغ عنهم حمايــة، بل إنهم يهددون ويتوعدون 

بإحلاق األذى مبن يبلغ عنهم.
وهناك حاالت كثيرة مت فيها قتل أبرياء جلأوا إلى السلطات 

فراحوا ضحية إلجرام هؤالء املتعاطني.
فاليــوم نرفع نداءنا إلى معالي النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ أحمــد النواف ألن ينظر في 
حال هؤالء املتعاطني بعني من احلزم، ويؤسفنا أن ننقل ملعالي 
الشيخ أحمد النواف أن توصيل املخدرات واخلمور بات أسرع 
من توصيل الوجبات الســريعة، وهنا نتساءل: أين دور هيئة 

مكافحة املخدرات من مثل هذه القضية؟
فقد انتشرت اجلرمية كثيرا في اآلونة األخيرة في املجتمع 
والسبب الرئيسي هو اإلدمان الذي ال أحد يسلط عليه الضوء، 
وهــذه حقيقة فاملدمن هو في حقيقته إرهابي يرهب عائلته 
وكل احمليطني به ويتذرع بالتالعب على القانون ويستهتر 
بالشرطة من باب أن الشرطة لن يتمكنوا من الوصول إليه، 
وأن هناك متنفذين يسهلون ترويج املخدرات واخلمور وال 

يطالهم القانون.
وهذا أمر خطير حقيقة، فاليوم اجلرمية متفشية باملجتمع مع 
زعزعة األمان، فقد بات اخلطر يبدأ من البيوت قبل الشوارع.. 

أليس هذا بإرهاب؟
اليوم الدولة باتت تتعاون مع السلطات األميركية في مكافحة 
اإلرهاب، وهؤالء املدمنون املتعاطون أليسوا بإرهابيني؟ هم كذلك 
هم يهددون البيوت ويزعزعون االستقرار ويهددون بالقتل وإحلاق 
األذى وبات الناس ال تلجأ للشرطة الستهتار هؤالء بالشرطة.

فإذا كان املتعاطي يتعاطى في سيارته وال يخاف ألنه يستهتر 
بالشرطة، حتى أن هناك من يجعل من السيارة جلسة لتعاطي 
اخلمور واملخدرات بذريعة أال يحق للشــرطة تفتيش السيارة 

دون إذن مسبق من النيابة.
وهنا نرفع نداءنا العاجل ملعالــي وزير الداخلية بضرورة 

التحرك السريع إلنقاذ األمهات والزوجات من هؤالء.

موقع اليزال شــامخا مع ما يحمله 
من جتربة وطنيــة أثناء االحتالل وبعد 
التحرير، كما أنه مرتبط بأقدم مستشفى 
العاصمة الصحية،  للعظام في محافظة 
واليزال ذلك الــدوار بعد جتديد الطرق 
واجلسور والتقاطعات يحمل اسمه الوطني 
الصامد املزود بأعالم دول شاركت الكويت 
الدولية (األمم  في حتريرها من املنظمة 
املتحدة)، دوار مييزه عن أخواته اجلسور 
العمالقة اجلديدة من حوله، لكن كآبة املنظر 
تتطلب جتهيزه بواحة نخيل ومسطحات 
املناخية  الظروف  وشــجيرات تتحمل 
القاســية، يحتاج ورودا وأزهارا جتمله 
وأخواته، بدعم ورعاية قطاعات الكويت 
املالية بنوك وشركات وجمعيات تعاونية، 
حتوله من كآبة املنظر إلى واحة فنية ألوانا 
وحروفا تعبر عن مكنون هذا املوقع الدولي، 
واجهة للكويت وشقيقاتها عربا وغيرهم 
بصماتهم تعني حتريــر ديرتنا الغالية! 
وتكملة وطنية جلهود الدولة مشــكورة 
بوالدة كويت جديده، ال كما أطلق عليه 
جالوزة البعث باختالله (دوار أم لعظام). 
خصصوه لبطوالتهــم وانتصاراتهم، 
وعناوينهم اخلرافية لتأكيدات عدوانهم 
على ديرتنــا كاملة وتشــريد حكامها 
واحملكومــني، وهــدر أرواح صامديها 
واملقاومني، لذلك العدوان الظالم حتى فجر 
حترير البالد والعباد انطالقا من هذا املوقع 
لتتعرف عليه األجيال وكل شرفاء األمم 
املتحدة لكسر رأس إرادة العدوان علينا 
مبقاومة ما تنداس أرادتها قيادة وشعبا 
وفيا لها، يشــهد لها خندق انتصارها 
األول (دوار األمم املتحدة وأخواته على 
امتداد طريقه للمنطقة الصحية ورئاسة 
األركان، ومؤسسات رسمية أخرى هامة 
الهام  تنادي بتفعيل هذا املوقع الوطني 
يا بلدية الكويت وهيئة الزراعة، ووزارة 
األشــغال، واإلعالم، والداخلية والدفاع 
وغيرهــا للحكومة الرشــيدة تخطيطا 
وتنظيم، وللقطاع األهلي مؤسسات عمالقة 
وملواهب شباب وشياب الديرة كل فيما 
يعنيه لتحويل الكآبة احلالية إلى واحة فنية 
ساطعة برعاية وحزم من اجلهات املسؤولة، 
كما عهدنا بإجنازات سابقة متميزة ملواقع 

مماثلة.. مكانا وزمانا لديرتنا الغالية.

أصبح التعدي على القانون لدى البعض، 
وجتاوزهم للوائح واألنظمة، أمرا طبيعيا ال 
يرقى بنظرهم إلى احملاسبة، والدليل على 
ذلك تعدي الكثيرين الصارخ عبر قيامهم 
باستغالل الساحات كمواقف للشاحنات 
واآلليــات الثقيلة في مختلف محافظات 
الكويت، يقابله تقاعس من قبل املسؤولني 
في البلديــة ووزارة الداخلية ممثلة في 

اإلدارة العامة للمرور.
البداية بطريق الدائري السادس وحتديدا 
منطقة جليب الشيوخ املقابلة الستاد جابر 
الرياضي نشاهد العجب العجاب من كم 
املنتشرة بشكل  الســيارات والباصات 
عشوائي دون أي إجراء متخذ من اجلهات 
املعنية، إضافة إلى املخالفات األخرى التي 
تعاني منها املنطقة، مثل مخالفي اإلقامة 
ومخالفات أخرى متنوعة من إقامة أسواق 
في الساحات بطريقة غير قانونية إضافة 
إلى مزاولة أنشطة دون وجود ترخيص 
يسمح لها مبمارسة النشاط مثل املطاعم 
ومحالت تداول املواد الغذائية، وكذلك احلال 
للمناطق األخرى في شمال وجنوب البالد 
ومثال على ذلك الساحات الترابية املقابلة 
لصناعية اجلهراء حتولت إلى نقطة لتجمع 
الشاحنات لفترات طويلة إضافة إلى إقامة 
الكراجات املتنقلة في هذه األماكن، ولم نر 
في املقابل أي حترك يذكر حيال ذلك األمر.

هناك تقاعس واضح للجهات احلكومية 
عن دورها الرقابي الذي ساهم في متادي 
املخالفني بالتعدي على القانون وجعل من 
الشوارع الرئيسية في مختلف املناطق، 
وكذلــك من مواقف األماكــن العامة في 
املدارس واملساجد واألســواق مواقف 
خاصة ملركباتهم وحافالتهم دون االلتزام 
بالقانون الذي مينع هذا العمل ويخالف 
عليه مبخالفات تصل إلى غرامات مالية 

وحجز للمركبات.
والسؤال الذي ننتظر اإلجابة عنه من 
املسؤولني في املرور، أين دورياتكم عن 
هذه األماكن الواضحة للعيان ومخالفتهم 

الواضحة ألنظمة املرور؟! 
ومنا إلى املسؤولني.

استخدام اســمها على املأل، ولكن 
الشرع ال يعطي أي مبرر لذلك، وكان 
بعض الرجال من الكتاب يطلق على 
نفسه اسم امرأة، وخاصة ليتم قبول 
املقاالت بســبب ندرة الكاتبات في 

ذلك الوقت.
وأحيانا يلجأ الكاتب املبتدئ إلى 
األسماء املستعارة بسبب عدم حتمله 
النقد احلاد. إن من يلجأ إلى استخدام 
األسماء الوهمية يجب أن يراعي مبادئ 
املجتمع ويراعي القوانني في الدولة 
وعدم اللجوء إلثــارة الفنت أو لبث 
اإلشاعات، ومن األفضل عدم استخدام 
هذه األسماء والظهور بشكل علني أمام 
اآلخرين، ولتطبيق ذلك البد من كل 
شخص يستخدم األسماء الوهمية أن 
يلجأ إلى الطبيب النفسي لعالج اخللل 
في شخصيته حتى يكون شخصا 
ســويا، وميكنه أن يظهر باملجتمع 
بصورته احلقيقية وعدم التخفي وراء 
أسماء وهمية ومستعارة، وأن تكون 

لديه الشجاعة الكافية لذلك.

في زماننا نشاهد في مساجدنا 
أغلب املصلني خاصة كبار الســن 
أمراض كالضغط والسكري  فيهم 
والقلب والروماتيزم وآالم في الظهر 
«ديسك»، وفي األرجل خاصة الركبة، 
وآالم في الرقبة، حتى إننا نشاهدهم 
يصلون جالسني على الكراسي بسبب 

حالتهم الصحية.
لذا، نناشد املسؤولني في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية ممثلة 
في قطاع املساجد، تنبيه أئمة املساجد 
بعدم اإلطالة في الصالة، واتباع ُسنة 
رسولنا الكرمي عليه أفضل الصالة 
والتسليم في التخفيف، ويا بخت 

من صلى وخفف.
٭ اقرأ واتعظ:

عن أنس بن مالك ے، قال: قال 
رسول اهللا ژ: «يسروا وال تعسروا، 

وبشروا وال تنفروا» متفق عليه.

مبحتوياتها وبأسلحة متطورة وفاعلة 
وإعداد جيش قــوي، وتفعيل دور 
الشركاء في تأمني الكويت مع دول 
التعاون اخلليجي واحللفاء  مجلس 
االســتراتيجيني، وإعداد جيل من 
الشباب مسلح باملواهب، ومن الواجب 
االحتراز واالحتراس بتوفير اجلاهزية 
األمنية وإعطائها األهمية  للطوارئ 
القصوى، فاحلروب مدمرة لإلنسانية 
البشر  التحتية، وكثير من  وللبنية 
فقدوا أرواحهم وبيوتهم، وال يجدون 
ما يأوون إليه، وال أمل لهم فيما يقيهم 
ويسترهم بعدما دمرت بيوتهم، فهم 

بال قوت وال ساتر وال مأوى.

ولقد تزول احلرب عن أرض بها
شبت وتبقى فوقها االشالء

جرت الدموع على دماء قد جرت
وجرت على تلك الدموع دماء

ومن احلكمــة اليقظة واالنتباه 
لكل ما يجري على الساحة العاملية 
واإلقليميــة مــن أمــور وأحداث 
وحتوالت طارئة.. حفظ اهللا الكويت 
وشعبها من كل مكروه، وأدام عليها 
نعمة األمن واألمان واالستقرار حتت 

ظل قيادتنا احلكيمة.

األسماء الوهمية عادة يعانون من خلل 
في شخصياتهم. وهناك من يختار 
أو  الوهمية لبث اإلشاعات  األسماء 
لنشر األخبار غير الدقيقة من أجل 
مكاسب مختلفة، والتي قد تؤدي إلى 
زعزعة األمن وانتشار الفنت والفرقة 
بني أفراد املجتمع، وقد كان في املاضي 
يستخدم البعض األسماء املستعارة 
وخاصة في الكتابات الصحافية ألن 
الثقافة االجتماعية تعيب على املرأة 

يغشى، سبح اسم ربك األعلى.
ينبغي على أئمة املساجد التخفيف 
في صالتهــم وال يطيلونها مخافة 

املشقة على املصلني.
فقد غضب الرسول ژ  يوما 
وقال ألصحابه: «إن منكم منفرين، 
فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن 
فيهم الضعيف والكبير وذا احلاجة».

اجتياز واحتواء هذه األزمة بتوفير 
األمن الغذائــي والصمود، وأخطر 
ما في هذه احلرب أن جميع أنواع 
األسلحة الفتاكة موجودة دون حظر 
على استعمالها، ونحن نعيش في عالم 
لذا  مختلف مع احلرب األوكرانية، 
وجب تفعيل دور هيئة األمم املتحدة 
بقوتها وهيبتها ومكانتها في تنظيم 
العالقات الدولية والقضايا اإلقليمية 
الدولي.  القانون وامليثاق  من خالل 
فاحلرص والواجــب علينا توفير 
االستقرار واألمن الرادع والضامن 
ملعيشة كرمية وآمنة، والسيما ونحن 
نعيش بني أقاليم مضطربة أمنيا، لذا 
علينا ببنــاء منظومة أمنية جديدة 

يلجأ لذلك ألغراض غير أخالقية مثل 
تشويه سمعة اآلخرين، أو استخدام 
ألفاظ بذيئة، أو التحرشات باآلخرين 
سواء كانت من نفس اجلنس أو من 

اجلنس اآلخر.
البعــض فقــد يعانون من  أما 
خلل نفسي في الشخصية وميكن 
معرفة ذلك باألسماء التي يختارونها 
ودالالتها، ومــن وجهة نظر علماء 
النفس فإنهم يقولون أن من يختارون 

وآلتني رســول اهللا ژ فألخبرنه، 
فأتى رسول اهللا ژ  فقال:

يا رسول اهللا: إنا أصحاب نواضح 
نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك 
العشاء ثم أتى فافتتح سورة البقرة. 
فأقبل رسول اهللا ژ على معاذ فقال: 
يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ والشمس 
إذا  وضحاها، والضحــى، والليل 

الهجوم اإللكتروني أمن احلاسوب 
الكمبيوتر «عصر  بواسطة أجهزة 

الداتا».
أوكرانيا  ومع تداعيات حــرب 
وانعكاساتها على االقتصاد العاملي، 
الكويت احتواء األزمة  اســتطاعت 
االقتصادية وتعزيــز قدرتها على 
الصمود على املدى القصير، ولكن 
ال نعلم املدى الزمني النتهاء احلرب 
األوكرانية والروسية، وقد تطول في 
مداها ولن تتوقف، لذا على وزارة 
التجارة التنسيق والتخطيط ملا سيقع 
في املســتقبل من حتوالت ممكنة، 
وحتديد والتحكم في أسعار السلع، 
ونعلم يقينا بقدرة دولة الكويت على 

يلجأ البعض إلى استخدام أسماء 
وهمية سواء في الواقع أو في وسائل 
التواصــل االجتماعــي، فهناك من 
يستخدم اسم مختلف عن اسمه إليهام 
اآلخرين أنه مــن عائلة معروفة أو 
ذي منصب رفيع، أو خلداع اآلخرين 
للحصول على مآربه، أو حسب قول 
البعض بسبب قيود املجتمع والعادات 
والتقاليد والتي يجب احترامها دائما. 
وفي الواقع، استخدام هذه األسماء 
الوهمية والتخفي وراءها قد يؤدي 
إلى الكثير من املشاكل أو إلى اخلديعة 
الفوضى في  لآلخرين، ألنه يثيــر 
املجتمع، وعادة من يلجأ لذلك يريد 
التحدث في مواضيع قد تكون هناك 
بعــض احملاذير فــي املجتمع عند 
اخلوض فيها، وكذلــك فإنها تكون 

معاول لهدم املجتمع وأساسياته.
إن اختيار األسماء الوهمية يكون 
ســببه النقص في الثقة ورغبة في 
جتاوز اخلطوط احلمــراء، وكذلك 
للهروب من املجتمع ومبادئه. والبعض 

الُسنة في حق اإلمام أن يخفف 
في الصالة، فعن أبي هريرة ے، 
أن النبي ژ قــال: «إذا أمَّ أحدكم 
الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير 
والكبير والضعيف واملريض، فإذا 
صلى وحده، فليُصِل كيف شاء». 
رواه البخاري ومســلم وأصحاب 

السنن.
قال اإلمام الترمذي «حديث أبي 
هريرة حديث حسن صحيح»، وهو 
قول أكثر أهــل العلم، اختاروا أال 
يطيل اإلمام الصالة مخافة املشقة 

على الضعيف والكبير واملريض.
عن جابر بن عبداهللا ے قال: 
كان معاذ يصلي مع النبي ژ ثم يأتي 
فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي ژ 
العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح 
بصورة البقرة، فانحرف رجل فسلم، 
ثم صلى وحده، وانصرف فقالوا له:
أنافقت يال فالن؟ قال: ال واهللا، 

تخاض احلروب من أجل التوسع 
واالستحواذ على املزايا اجلغرافية 
الطبيعية من أراٍض خصبة وثروة 
زراعية وتوفر املعادن ومصادر الطاقة 
وهي عوامل مؤثرة في الصناعة وهذه 
الثروات الطبيعية هي األساس األمر 
الذي أنتج رأس املال. ومما يؤثر في 
نتيجة احلروب الظواهر الطبيعية من 
جبال وهضاب وسهول ومسطحات 
مائية وغيرها. ومنذ أن وعي اإلنسان 
ذاته ومحيطة فالطبيعة البشــرية 
حتب وتكره وحتسد وتطمع وتقاتل 
وتقتل والهدف البقاء واالستمرارية 
والدميومة والصراعات البشــرية 

واحلروب أزلية منذ بداية اخللق.
الثاني  النصــف  بدايــات  في 
من القرن العشــرين بدأت الثورة 
التكنولوجيــة والثروة املعلوماتية 
وحروب اليــوم في القرن احلادي 
أبعاد  بأربعة  والعشــرين تخاض 
البر والبحــر واجلو والســايبر 
التكنولوجيــا والقنبلــة  وعالــم 
النووية والطائرات املسيرة والذكاء 
اليوم عالم  االصطناعي، وعاملنــا 
السيطرة بسرعة أسرع من اخلصم 
أو العــدو أو املنافــس هي الثورة 
التكنولوجية الهجوم السيبراني وهو 
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(فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعني جزاء مبا كانوا يعملون)، ووردت 
أيضا في ســورة القصص اآلية: ٩ 
(وقالت امرأة فرعون قرة عني لي ولك 
ال تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولداً وهم ال يشعرون) وكان النبي ژ 
يقول: وجعلت قرة عيني الصالة، وقد 
بني املفضل الضبي في كتابه الفاخر 
في األمثال املعنى بالتفصيل، وشرحه 
شــرحا وافيا، وعلى السياق نفسه 

يقول ابن األبار البلنسي:
يا قرة العني إن العني تهواك

فما تقر بشيء غير مرآك

ويقول العباس بن األحنف:
يا قرة العني يا من ال أسميه
يا من إذا خدرت رجلي أناديه

من هنا أقول ليت وزارة اإلعالم 
تكثــر من هذه البرامــج التراثية، 
ليتعــرف اجليل احلالي على لهجة 
اآلباء واألجداد، ويستفيدوا من حكم 
وأمثال من سبقهم.. ودمتم ساملني.

وهو ما أبكاها وأوجعها على نحو 
قول ابن الدمينة:

يا سخنة العني للجرمي إن جمعت
بيني وبني هوى وحشية الدار

واحلقيقة أن قرة عني كل مؤمن 
النار، من  الفوز باجلنة والنجاة من 
هنا يتضح لنا مبا ال يدع مجاال للشك 
أن أصل العبارة عربي قح، لذا وردت 
قرة عني في القرآن الكرمي ففي سورة 
السجدة اآلية: ١٧ يقول املولى عز وجل: 

فالعرب تقــول: أقر اهللا عينك 
مبعنى أبــرد اهللا دمعتك ألن دمعة 
السرور باردة ودمعة احلزن حارة، 
وأقر مأخوذة من القرور وهو املاء 
البارد، ويأتي معنى أقر اهللا عينك 
بصادفت ما يرضيك، فتقر عينك 
من النظر إلــى غيره، وعلى الضد 
من أقر اهللا عينك، أسخن اهللا عينك، 
وهو أن تبكي العني بدموع حارة من 
احلزن، مشتق من السخون مبعنى 
املاء احلار، ويقال: من سخنة العني 

كثيــر من العبــارات الكويتية 
واألمثال اجلميلــة طوتها صفحة 
النســيان، ولم يعد لها وجود في 
لهجتنا إال بالــكاد، على الرغم من 
أن الكثير منها مأخــوذ من اللغة 
العربية، حتى أصبحنا اليوم نسمع 
عبارات دخيلة ال عالقة لها باللهجة 
الكويتية، ال نعرف معناها ونستغرب 
أن  اســتخدامها، وكأنهم يريدون 
يفرضوا علينا لهجة جديدة، حتى 
ضاعت اللهجــة الكويتية اجلميلة، 
وبدأت تتالشى شيئا فشيئا، وفي 
املاضي القريب كثيرا ما كنا نسمع 
الناس يقولون ملــن عاد له عزيز: 
قّرت عينك، بفرح وسعادة، مبعنى 
رأيت ما يرضيك فســّر اهللا عينك 

بها وابتهجت.
وكانت اإلجابة: بوجه نبيك، أي 
برؤية النبي ژ، وهي غاية املنى لكل 
مسلم، واليوم لو قلت هذه العبارة 
ألبناء هذا اجليل ملا عرفوا معناها 
وال الــرد عليها، علما أن هذا املثل 

أصله عربي.

كلمات ال تنسى

قّرت عينك..
أقر اهللا عينك

مشعل السعيد

نقش القلم


