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بعد أداء مناسك العمرة والذهاب إلى املدينة املنورة، دخلت 
مكتبة «دار الزمان للنشر والتوزيع» واشتريت كتاب «نظرية 
الفســتق»، من جزأين ملؤلفه فهد عامر األحمدي، وقد كتب 
على الغالف ما لفت نظري «كتاب ســيُغير طريقة تفكيرك 

وحكمك على األشياء».
وقد كتب على الغالف أيضا «أكثر الكتب مبيعا في العالم 
العربي»، حيث إن الكتاب بأجزائه يتضمن موضوعات مختلفة 
عن تطوير الــذات وأخطاء التفكيــر وعالقاتنا مع الناس، 

وموضوعات منوعة مثل: ملاذا يحبك ويكرهك الناس؟
- وكيف تتخذ القرار املناسب؟

- أفكارك ليست حرة كما تعتقد؟
- كيف تنجح في أي مهمة؟

- قوانني هيل للنجاح.
- كيف تعتذر بذكاء؟
- كيف تُوفر حياتك؟

- أعظم نصيحة في احلياة.
- ما يجب أن تعرفه الفتاة (عن الرجال).

وكل هذا طيب ويستفيد منه طالب العلم واملثقف، وحتى 
النائب البرملاني، ورمبا نرى مؤلفا جديدا عن نظرية الفستق 

يختص بالشأن البرملاني الدميوقراطي!
أمضيت مع الكتاب وقتا في املدينة املنورة، وقد شدني 
العنوان، خاصة أن كل نظم الرجيم والدايت تتحدث عن أهمية 

املكسرات في النظام الغذائي الصحي!
واضح لي بعد أن قرأت اجلزأين أن الكتاب يختص بتطوير 

الذات، وفي تغيير طريقة تفكيرك وحكمك على األشياء!
ملاذا نظرية الفستق؟

يقــول املؤلف في صفحة (١٠٠) من اجلزء األول بعنوان 
«نظرية الفستق» توضيحا ملسمى الكتاب، إمنا جاء عقب موقف 
مع جنله فيصل آثر الصمت بعيداً عن النصائح والتحذيرات 

وعبارات التوبيخ والتعنيف، ثم سأل جنله فيصل:
هل سمعت بنظرية الفستق؟

استغرب وجود نظرية بهذا االسم، فقال: ال.
قلت: أكيد لم تسمع بها، ألنها خطرت على بالي للتو..

توقع سماع شيء يخص فعلته األخيرة، فابتسم وقال: 
لن أفعلها مجدداً، لكن ما هي على كل حال؟

قلت: تخيل أنني أرســلتك ذات يوم لشراء بعض الفستق 
(الذي أحبه شخصيا) وأثناء قيادتك للسيارة دخلت في حتد 
مع سائق شــاب بقربك انتهى بحادث تصادم تافه وصغير، 
وفور نزولكما دخلتما في عراك انتهى بارتطام رأسه بطرف 
الرصيف ودخوله في غيبوبة طويلة، وبعد حضور رجال األمن 
مت اعتقالك بتهمة االعتداء على أحد املواطنني والتسبب له بضرر 
خطير، وبعد ثالثة أسابيع قضاها الرجل في غيبوبة (وقضيتها 
أنت رهن االعتقال) توفي في العناية املركزة ودخلت أنت في 
قضية أكبر، وبعد أشهر من تداول قضيتك في احملكمة، حكم 
عليك القاضي بالقتل غيــر العمد (ورمبا العمد كونك أوقفت 
الرجل عنوة لتدخل معه في عراك) وبعد إصدار احلكم اتضح 
أن الضحيــة كان متزوجا حديثا، وان له طفال يبلغ من العمر 
ستة أشهر، ولهذا يأمر القاضي بتعليق احلكم حتى يكبر الطفل 
ويبلغ سن الرشد ليتم تخييره بني الصفح عنك أو احلكم عليك!

وهكذا تقضي زهرة شبابك في السجن، وقد ال يتنازل 
الطفل حني يصبح شــابا وأنت شيخ كبير، وأصل احلكاية 

مجرد فستق!
واضح من املوقف واحلوار أن الكتاب يعلمنا نظرية الفستق!

والكاتب وجنله عندهما (فك الشفرة) نظرية الفستق!
وال يعرف مغزى هذا املسمى إال هما، فكان هذا الكتاب.
كتاب من جزأيــن قرأته في ٤ أيام أثناء زيارتي مكة املكرمة 
واملدينة املنورة، وجل محتواه قرأته في ثقافة تطوير الذات والتفكير!

٭ ومضة: صدر هذا الكتاب في عام ٢٠١٦ ويطرح نظرية الفستق!
وهي نظرية برأي كاتبها ومؤلفها، لكنها من وجهة نظري 

حتتاج إلى رتوش كثيرة حتى تتحول إلى نظرية!
أما أجمل مــا وجدته في الكتاب كقارئ هو اســتيعاب 
مضمونه: كل إنسان حولك (مزيج) نفسي ووراثي وثقافي ال 
يتكرر بني فردين، فأنا وأنت وأي شخص تعرفه (محصلة) 
لعناصر وظروف ومؤثرات ال تتشابه حتى بني التوائم، تتحول 
مبرور العمر وتنوع اخلبرات إلى حقيبة (بأرقام ســرية) ال 

نعرف حتى نحن كيف نفتحها ونرى محتوياتها!

٭ آخر الكالم: جميلة هي اقتباســات الكتاب، اخترت لك 
عزيزي القارئ منها ما يلي:

- حبيب قلبي.. يبقى الشيء ساكنا حتى تفكر فيه فيتحرك 
باجتاهك!

- قد يتحول لني اجلانب إلى (سلة غسيل) يرمي فيها البعض 
ثيابه القذرة!

٭ زبدة احلچي: سبب تسمية الكتاب بـ«نظرية الفستق» 
يحتاج من الكاتب شــرحا مسهبا حتى يفهم القارئ الربط، 

خاصة وهو القائل: «إنه يحب الفلسفة»!
وعندما نقول نظريته، فعلينا أن نوضح ونبني ملاذا هي 
نظريــة وقابلة للتطبيق حتى ال يقال إنه زمن املكســرات 
وسطوة الفســتق كتجارة عاملية، ومنها الرئيس األميركي 

كارتر كتاجر سياسي؟!
كتاب يحتاج منك كقارئ إلى فهم وقد حاولت أن أفك لك 

شفرته الفستقية!
في بازار أسواق كتب عبارة «األكثر مبيعا»!

..في أمان اهللا.

ومضات

نظرية الفستق!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«التسهيالت» رعت احتفال إدارة رعاية املسنني

في إطار سعيها املستمر والدؤوب، 
وحرصا منها على تطبيق استراتيجيتها 
وبرامجها في الشراكة املجتمعية رعت 
شركة التسهيالت التجارية احتفالية 
اليوم العاملي للمســنني حتت شــعار 
«كبارنا عطاء مســتمر» الذي نظمته 
إدارة رعاية املســنني التابعة لوزارة 
الشؤون االجتماعية في فندق ومركز 
مؤمتــرات ميلينيــوم بحضور وزير 
التجــارة والصناعة وزير الشــؤون 
االجتماعيــة والتنميــة املجتمعيــة 
فهــد الشــريعان، يأتــي ذلــك إميانا 
من «التســهيالت» برعايــة مثل هذه 
املبادرات والتي تعكس دورها في رعاية 
ودعم االنشطة والبرامج االجتماعية 
واإلنسانية، حيث تستهدف مختلف 
شرائح املجتمع، والسيما كبار السن 
باعتبارهم جزءا ال يتجزأ من نســيج 

املجتمع الكويتي.
وبهذا الصــدد، قال نائــب الرئيس 
التنفيذي لشركة التسهيالت التجارية 
خالد العلى: «إن الكويت تشــارك دول 
العالم االحتفال بذكــرى اليوم العاملي 
للمســنني اعترافا بقدرهــم ومكانتهم، 

وتكرميا لهم وتدعيما لدورهم في املجتمع 
مبا ميلكون من خبرة وحكمة حيث جاءت 
مساهمة شركة التسهيالت التجارية في 
هــذا االحتفال دعما للدور اجلليل الذي 
تقوم به وزارة الشؤون االجتماعية في 
رعاية كبار السن وتوفير احتياجاتهم 
التي حتفظ لهذه الفئة مكانتها وقدرها 
والــذي مثلتــه الكويت أفضــل متثيل 
من خالل كل ما تقدمه لكبار الســن من 
خدمات تســهيال حلياتهم وتذليال لكل 

عقبة تواجههم».
ومــن ناحيتــه، عبــر مديــر إدارة 
التسويق بشركة التسهيالت التجارية 
ثروت عدلي عن سعادته لرعاية احتفالية 
اليوم العاملي للمسنني الذي نظمته إدارة 
رعاية املسنني، مؤكدا على أن االحتفال 
بذكرى اليوم العاملي للمسنني هو لتجديد 
العهد بالعطاء والوفاء والعمل املخلص 
اجلاد إلسعاد األمهات واآلباء وحتسني 
أوضاعهــم بــكل الوســائل واإلمكانات 
املتاحــة. وأعــرب عــن الشــكر جلميع 
العاملــني مع كبار الســن على اجلهود 

املبذولة خلدمتهم ورعايتهم.
وعلى هامش االحتفالية، كرم الوزير 

الشريعان شركة التسهيالت التجارية 
وتسليمها درعا تذكارية، كما زار معرض 
الشــركة، حيث أثنى على سجل شركة 
التســهيالت التجارية احلافل بالعديد 
من املبــادرات واملشــاركات املجتمعية 
واخليريــة والثقافية ودورهــا الفعال 
في خدمة املجتمع والشراكة املجتمعية 
ولعبها دورا أساسيا في تعزيز النشاط 

االقتصادي في الكويت.
كما تعتبر شركة التسهيالت التجارية 
هي األولى من نوعها في متويل السلع 
االستهالكية على مستوى دول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث تأسست عام 
١٩٧٧ لتتبوأ منذ ذلك احلني مكانة رائدة 
فــي قطاع التمويل امتدت ألكثر من ٤٤
عاما. وقد ترسخت مكانتها في السوق 
بفضل مــا تقدمه من خدمــات ومزايا، 
وحرصها على تقدمي أفضل مستويات 
خدمة العمالء، مع السرعة والسهولة في 
إجراء املعامالت. وتلعب «التسهيالت» 
دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع 
االســتهالكية، وهي الشركة الرائدة في 
متويل السيارات اجلديدة واملستعملة 

والقروض النقدية واإلسكانية.

حتت شعار «كبارنا عطاء مستمر»

فهد الشريعان ومسلم السبيعي وجاسم الدالوي لدى رعاية شركة التسهيالت التجارية احتفالية اليوم العاملي للمسنني

الكويت تواصل عضويتها في «االحتاد الدولي لالتصاالت»
فــازت الكويــت مبقعد فــي مجلس 
االحتاد الدولي لالتصــاالت ملدة أربعة 
أعوام مقبلة من خالل االنتخابات التي 
أجريت في مؤمتــر املندوبني املفوضني 
املنعقــد حاليــا بالعاصمــة الرومانية 
(بوخارست). وقال رئيس الوفد الكويتي 
إلى املؤمتر رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات عمر 
العمر في تصريح صحافي أمس إن فوز 

الكويت مبقعد (االتصاالت) «دليل على 
ثقة الدول األعضاء وأهمية الدور الفاعل 
الذي تقوم بــه الكويت متمثلة بالهيئة 

على املستويني االقليمي والدولي».
وأعرب العمر عن سعادته بحصول 
الكويــت على هذا املقعد عبر فوزها في 
انتخابــات مجلس (االتصــاالت) التي 
أجريت ضمن مؤمتر املندوبني املفوضني 
أمس األول وتســتمر أعماله حتى الـ١٤

من أكتوبر اجلاري.
يذكــر أن مؤمتر املندوبني املفوضني 
لالحتــاد الدولي لالتصاالت الذي يعقد 
كل أربعــة أعوام هو أعلى هيئة لصنع 
السياســات في االحتــاد وميثل احلدث 
الرئيسي الذي تقرر فيه الدول األعضاء 
دور املنظمــة فــي املســتقبل ويحــدد 
قدرة املنظمة علــى التأثير على تنمية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.


