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الوقت أنفس ما ُعنيت بحفظه

َ
أسهل ما عليك يضيع!
وأراه

الوقت من ذهب ،وهو كال�سيف ،يجب �أن ت�ستغله
�أيها امل��رء مبا يعود بالنفع عليك يف الدنيا
والآخرة ،وللوقت �أهمية ق�صوى يف حياتنا ،فهو
الزمن ،وهو �أي�ضا ر�أ�س مال الإن�سان ،والبد �أن
نعرف �أن الإن�سان نف�سه ب�ضعة من الأيام وال�شهور
وال�سنني ،كلما انق�ضى يوم من عمره انق�ضى
ب�ضع منه ،و�إذا �أتلف الإن�سان وقته مبا يعود
بال�رضر عليه ،فهو �سفيه ،ولأهمية الوقت ذكره
املولى عز وجل يف قر�آنه العظيم ،حيث يقول:
«والع�رص� ،إن الإن�سان لفي خ�رس� ،إال الذين �آمنوا
وعملوا ال�صاحلات ،وتوا�صوا باحلق ،وتوا�صوا
بال�صرب»���« ،س��ورة الع�رص» ،لذلك ك��ن �أيها
املرء على حذر من موتة البغتة ،وملك املوت
ينفـذ �أمر
ال ي�ست�أذن منك �إذا قب�ض روحك ،و�إمنا
ّ
احلي الذي ال ميوت ،حينها ال تقال عرثتك ،ولله
�أبا العتاهية حيث يقول:
ـفـ�س
نـ
ويف
ال ت�أمنَ املوت يف طرف
َ َ
باحلجاب واحلر�س
و�إن متنّعت
ّ
فما تزال �سهام املوت نافذة
مدرع منها ومترّ �س
بكل ّ
بوقـاف وال حذّر ٍ
ل�ست
�أراك
ّ
كاحلاطب اخلابط الأعواد يف الغل�س
طريقتـها
ترجو النجاة ومل ت�سلُك
َ
�إن ال�سفينة ال مت�شي على اليب�س
يقول الله �سبحانه وتعالى« :و�سارعوا �إلى مغفرة
من ربكم ،وجنة عر�ضها ال�سموات والأر���ض،
�أعدت للمتقني» «�آل عمران –  ،»133بع�ض النا�س
يقولون« :الوقت ال�ضائع» وهذه ت�سمية لي�ست
يف حملها ،فالوقت هو الوقت ،ومن �أقوال �أمري
امل�ؤمنني ،الفاروق عمر بن اخلطاب�« :إين لأكره
�أن �أرى �أحدكم �سبهلال «فارغ ًا» ال يف عمل الدنيا،
وال يف عمل الآخرة» ،يقول ر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم« :اغتنم خم�س ًا قبل خم�س� ،شبابك قبل
هرمك ،و�صحتك قبل �سقمك ،وفراغك قبل �شغلك،
وحياتك قبل موتك» «امل�ستدرك يف ال�صحيح»،
فالوقت من ذهب ،ان مل تدركه ذهب ،يقول �أمري
ال�شعراء� ،أحمد �شوقي:
دقـات قلب املرء قائلة له
ّ
�إن احلياة دقائق وثواين
�أما �أف�ضل بيت قيل يف الوقت فهو البيت الذي قاله
الوزير العبا�سي التقي الورع ال�صالح ،يحيى بن
حممد بن هبرية «560-499هـ» حيث يقول:
الوقت �أنف�س ما عنيت بحفظه
و�أراه �أ�سهل ما عليك ي�ضيع
�شدة كرمه وكرثة عطاياه وجوائزه تدور
ومن ّ
ال�سنة وعليه ديون حتى قال فيه بع�ض ال�شعراء:
يقولون يحيى ال زكاة ملاله
وكيف يزكي املال من هو باذله!
�إذا دار حول ال يرى يف بيوته
من املال �إال ذكره وف�ضائله
وابن هبرية القائل يف تقوى الله:
مت�سك بتقوى الله فاملرء ال يبقى
ّ
قدمت يده يلقى
وكل امرئ ما ّ
تظلمن النا�س ما يف يديهم
وال
ّ
تذكرن �إفكا وال حت�سدن خلقا
وال
ْ
تعود فعال اخلري جمعا فكلّما
ّ
تعوده الإن�سان �صار له خلقا
ّ
دع��ون��ا نتعرف �أك�ثر على ال��وزي��ر اب��ن هبرية
ون��ق�ترب م��ن �شخ�صيته ،ه��و االم���ام القدوة،
والوزير امل�شهور� ،أبو املظفر ،ال�شيباين ن�سب ًا،
البغدادي مولد ًا و�سكن ًا� ،صاحب الآراء ال�سديدة
واال�ستنباطات العجيبة من الكتاب وال�سنة ،وزير
اخلليفة امل�ستظهر بالله555-530« ،هـ» بلغ ابن
هبرية درجة عظيمة من العفو ملن �أ�ساء �إليه رغم
قدرته و�سلطانه ،وله م�صنفات كثرية منها :كتاب
يف النحو ،العبادات اخلم�س ،خمت�رص �صالح
املنطق البن ال�سكيت ،وغريها ،تولى الوزارة
عام «544هـ» ومع ذلك مل تغيرّ ه الوزارة ،و�صفه
�صاحب «�سري �أع�لام النبالء» ب�أنه على جانب
التدين ،متع ّبد ًا عاقال وق��ورا �شديد
عظيم من
ّ
بارا بالعلماء ،مكب ًا
�صائب
أي
�
ر
ذا
التوا�ضع،
ّ
على �أعباء الوزارة ،كثري العلم ،كبري ال�ش�أن من
ح�سنات الزمان ،عمل وزير ًا للمقتفي لأمر الله
العبا�سي ثم �أ�صبح وزير ًا للم�ستنجد بالله يو�سف
«566-555هـ» وكان املقتفي بالله معجب ًا به،
وبعد وفاته دخل ابن هبرية على ابنه «امل�ستنجد»
وقال له :يا �أمري امل�ؤمنني ،يكفيني �إخال�ص ًا �أين
مل �أحابيك� ،أيام �أبيك ،قال امل�ستنجد� :صدقت،
وقد ذكر «مرجان» خادم اخلليفة امل�ستنجد �أن
امل�ستنجد قال �أبياتا يثني فيها على وزيره ابن
هبرية وهو �أمر عجيب ،مل ن�سمع خليفة �أثنى على
وزيره �شعر ًا قبل ذلك� ،إال امل�ستنجد ،فقد �أ�شار
�إلى ابن هبرية وهو ماثل بني يديه فقال:
وعمتا
خ�صتاك
�ضفت نعمتان ّ
ّ
فذكرهما حتى القيامة يذكر
وجودك والدنيا �إليك فقرية
وجودك واملعروف يف النا�س ُينكر
ويف الوزير ابن هبرية يقول ال�شاعر «حي�ص
بي�ص»:
يهز حديث اجلود �ساكن عطفه
كما هز �رشب احلي �صهباء قرقف
�إذا قيل عون الدنيا يحيى ت�ألق
الغمام وما�س ال�سمهري املثقف
وكان ابن هبرية يت�أ�سف على قبوله الوزارة بعد
ذلك ،ويندم على ما دخل فيه «ابن اجلوزي» ويف
ليلة  13جمادى الأول��ى� ،سنة  560من الهجرة
ا�شتد مر�ض الوزير ،فقاء ،وح�رض الطبيب «ابن
�سمه ،فمات ابن
ر�شادة» ف�سقاه �شيئ ًا ،فيقال انه ّ
هبرية رحمه الله ،ور�ؤيت �آثار ال�سم على ج�سده،
فحملت جنازته �إلى جامع ق�رص اخلالفة ،وخرج
معه جمع مل نره ملخلوق قط «ابن اجلوزي».
�أكتفي بهذا القدر.
دمتم �ساملني ،يف �أمان الله.

قفص فيل بنصف مليون دينار
رمبا هو الفيل املدلل يف حديقة� ،أو رمبا
هو الفيل املظلوم! فقد تداول رواد مواقع
التوا�صل االجتماعي �صورة لكتاب ر�سمي
«جمهول امل�صدر» يفيد بعمل تعديالت
و تو�سعة حلديقة احليوان يف الكويت،
وهو �شيء ايجابي وه��ادف ،خ�صو�ص ًا
�أن حدائق احليوان تعد معامل �سياحية
يف الدول االخرى ,لذلك تطوير حديقة
احليوان يف الكويت هو خطوة ايجابية
نحو التطور.
ولكن �س�أنقل حرفي ًا �أ�سعار تو�سعة �أقفا�ص
احليوانات يف احلديقة ...كما مبني يف
الكتاب الر�سمي.
تو�سعة مبنى بيت الفيل وال�ساحات
امللحقة ب��ه بحديقة احل��ي��وان بقيمة
500.000د.ك  ،ان�شاء �سور حلديقة
احليوان بد ًال من القائم  250.000دينار.
ان�شاء اقفا�ص ومبنى للقردة بقيمة
 250,000دينار ،ان�شاء  3دورات مياه
 250.000دينار .ان�شاء اقفا�ص للطيور
بقيمة  250,000دينار ،اعمال ان�شائية

«المطار المساند
والقديم»

خمتلفة بقيمة  2مليون دينار كويتي.
ب�إجمايل وقدره  3.500.000دينار !!
املو�ضوع اث��ار اال�ستغراب حيث �أتت
تعليقات العامة �ساخرة وغا�ضبة من هذا
القرار ،والى الآن ال نعلم مدى �صحته،
فلم ي�رصح �أي م�س�ؤول تابع للحديقة
على �صحة الكتاب من عدمه ،لذلك فنحن
كمواطنني نود معرفة تفا�صيل �أكرث حول
هذا املو�ضوع فال ميكننا �س�ؤال الفيل وال
القردة ،و لكننا ن�س�أل م�س�ؤولهم الذي مل
يتكلم �إلى االن!
حقيقة ،املو�ضوع م�ضحك جداً ،فالفيل
�أ�صبح اليوم حمط �أن��ظ��ار ويف مو�ضع
«يح�سد عليه» ،فقف�صه يكلف ن�صف مليون
وبيت املواطن � 200ألف ،و«بالغ�صب».
فحتى �أن بع�ض امل��غ��ردي��ن مت��ن��وا �أن
يكونون فيلة يف احلديقة والبع�ض متنى
�أن يكون ق���رداً! ال جتعلوا املواطنني
يح�سدون احليوانات ...على الأقل عادلوا
�أ�سعار املواطنني بيوت القردة والفيلة!
اخر ال�سطر� :رش البلية ما ي�ضحك.

افتتح امل��ط��ار امل�ساند للخطوط
الكويتية بعد انتظار طويل ،يفرت�ض
ان يعمل بكامل طاقته ،لكن مع الأ�سف
بعد افتتاحه ال يعمل بطاقته الكاملة
لي�ساند امل��ط��ار ال��ق��دمي ولراحة
امل�سافرين ،ملاذا تت�أخر م�شاريع
التنمية عندنا ،من ي��رى الزحمة
اخلانقة داخل �صاالت املطار القدمي
وتكد�س �شنط �أك�ثر من طائرة على
�سري واحد ،ان مطار الكويت الدويل
�أجن��ز �سنة  ،1978ثم مت ا�ستكمال
�إن�شاء مدارجه ومرافقه املختلفة،
مبعنى منذ �أكرث من �سنوات طويلة الى
يومنا هذا ومل يتم عمل مطار جديد �أو
تو�سعة للمطار احلايل ،من ي�شاهد
الزحمة داخل املطار عند نزول عدة
طائرات يف وقت واح��د ،ناهيك عن
الإهمال وع��دم ال�صيانة ،فالكويت
ما عندها غري مطار واحد دويل وهذا
حالنا ،جميع دول العامل الغنية
والفقرية عندها عدة مطارات ،ال�س�ؤال
املهم :ملاذا اليكون عندنا مطار �أو
�أكرث من مطار ،لكن هذا حال جميع
املرافق احلكومية دائما مت�أخرين عن
الآخرين بخطوة لكن امل�شكلة عندما
تنزل �أك�ثر من طائرة تكون هناك
ربكة وازدح���ام ،خا�صة عند قدوم
�أو مغادرة الطائرات،ال�س�ؤال امللح:
ملاذا افتتح املطار امل�ساند وهو مل
يكتمل؟! ال�سنة احلالية قاربت على
االنتهاء ومل نر �أي �شيء لأنه قيل ان
هذه ال�سنة �ستكون �سنة امل�شاريع
وقطار التنمية ولكن ال �شيء على
ال�سطح ،يفرت�ض �أن تكون التنمية
مواكبة للزيادة يف عدد ال�سكان من
مواطنني ومقيمني ،نعود ملو�ضوعنا
الرئي�سي يف ال��دول املتقدمة التي
تخطط تخطيط ًا �سليم ًا مثل اليابان
التي قامت بعمل مطار دويل يف البحر
على جزيرة �صناعية عائمة بالبحر
وا�سمه مطار كان�ساي ،تخيل عزيزي
القارئ مطار كامل مع مدارج للهبوط
والطريان و�شحن جوي على جزيرة
حديدية ،ملاذا ال يكون هناك مطار
مدين �آخر ،من يرى اخلريطة يرى
امل�ستغل من الأرا�ضي ،ممكن %15
فقط والباقي � ٍ
أرا���ض فا�ضية،يجب
�أن يكون هناك مطار �آخر بال�شمال
�أو اجلنوب مل�ساندة املطار القدمي
والتو�سعة اجل��دي��دة ،الغريب �أن
بع�ض امل��راف��ق قريبة م��ن بع�ض
وتتكد�س يف منطقة واح��دة ،ومثال
على ذلك املطار القدمي وامل�ساند
وا�ستاد جابر واملعاهد التطبيقية
و اجلامعات وم�ست�شفي الفروانية
واملناطق ال�سكنية والتجارية كلها
مبحيط  10كيلو مرت مربع ،هل يعقل
ذلك؟! يعني �ضاقت الدنيا .وهل هناك
ن��درة يف الأرا���ض��ي �،أي��ن التخطيط
اال�سرتاتيجي وال�سليم للم�ستقبل؟!

أقنعة

د.ياسمين القطامي
@y_alqtami

كيف تواجهين االنفصال؟
يف حلظات االنف�صال تكون م�شاعر القهر
والأمل هي امل�سيطرة� ،إذْ ان االنف�صال عن
أ�شد املواقف �أمل ًا ،وما
احلبيب من �أق�سى و� ّ
ِ
تزيدك
يتبعها من �أحداث م�ؤ�سفة وموجعة،
حزن ًا و�أمل ًا.
ِ
ِ
ومهما حكّ ِ
نف�سك ب�أنّ ِك
أقنعت
مت عقلك و�
�أف�ضل ح��ا ًال من دون��ه� ،ست�شتاقني �إليه
وللتحدث معه و�إط�لاع��ه على ك��لّ �شاردة
ّ
ِ
حياتك اليوم ّية ،وحتى املزاح
وواردة يف
معه ،فهو احلبيب ،ال�رشيك وال�صديق
ِ
ِ
ِ
أحالمك ،لتزول
و�شاركك �
حياتك
الذي ملأ
مع مرور الوقت وحتلّ حملها م�شاعر احلزن
واحلنني وحتى ال�شكّ يف ما �إذا كان قرارك
الذي اتخذتيه �صائب ًا.
ِ
ِ
فقرارك مل
نف�سك وت�ضعفي،
ولكن ال تعذّبي
تتّخذيه � اّإل لو�صولك لقناعة ب� ّأن اال�ستمرار
معه �أ�صبح �صعب ًا وغري ممكن ،واخلطوة
ِ
تفكريك الكثري لت�صلي �إلى هذا
�أخذت من
القرار.
ِ
طبيعي،
من
أكرث
�
أمر
ل
ا
،
نف�سك
على
حتكمي
ال
ّ
ِ
أحببت ال�رشيك بكّ ل �صدق،
خ�صو�ص ًا �أنّ ِك �
ِ
ِ
لديك من طاقة ووقت
أعطيت العالقة كلّ ما
و�
وجمهود � ،اّإل �أنّ ه ل�سبب من الأ�سباب ،ارت� ِ
أيت
التخلّي عن هذه العالقة التي ال م�ستقبل لها
�أو � ّأن الف�شل �سيكون م�صريها.
ِ
ِ
نف�سك دائم ًا بهذا
عليك تذكري
وبالتايل

ال�سبب الذي ال ميكن معاجلته �أو حلّه ،و� ّأن
قرار ًا بالعودة �إليه لن يجدي نفع ًا و�سيكون
ِ
نف�سك و�رشيكك.
الأمل م�ضاعف ًا ،فت�ؤذين
ِ
عليك حلظة االن��ف�����ص��ال �أخ��ذ
وب��ال��ت��ايل
الإجراءات التالية:
ِ
هاتفك و�إزال��ة �صوره
 �إلغاء رقمه مناخلا�صة ،والتوقّ ف عن التفكري
و�صوركما
ّ
بالأوقات اجلميلة التي م� ِ
�ررت بها معه?
ِ
بانتظارك املزيد من هذه الأوقات
�سيكون
ِ
ِ
ي�ستحقّ
يبادلك
ويقدره،
ك
ب
ح
�شخ�ص
مع
ّ
ّ
املعاملة الط ّيبة واجلميلة.
 عدم مت�ضية الكثري من الوقت وحيدة ،ل ّأنالوحدة قاتلة و�ست�سمح ِ
لك بالتفكري كثري ًا
والرتدد ب�إمكان ّية االتّ �صال به ،حتى ولو
ّ
بحجة االطمئنان عليه.
ّ
 مت�ضية بع�ض الوقت املفيد مع ال�صديقاتِ
�سي�ساعدك على تعبئة الوقت وال�شعور
بالتح�سن والطاقة الإيجاب ّية ،وهذا ما � ِ
أنت
ّ
بحاجة �إليه الآن �أكرث من � ّأي وقت م�ضى،
خ�صو�ص ًا من ناحية تعزيز الثقة بالنف�س
التي اهتزّ ت بع�ض ال�شيء بعد االنف�صال.
 جتنّب الأماكن التي يق�صدها �أو التي قدِ
مل�شاعرك وجتنّب ًا ل ّأي
تلتقينه فيها ،حماية
انتكا�سة قد حت�صل ،فهو � ْإن � ِ
أرادك �سيقوم
ِ
عليك وبالتايل
بامل�ستحيل من �أجل احل�صول
�سيكون هذا �أكرب دليل �صادق على ح ّبه ِ
لك.

حسبة مغلوطة

علي البصيري
a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

الرياضة تبني اإلنسان
عندما �أراد ال�صينيون القدامى �أن يعي�شوا
يف �أم��ان �سعوا �إلى بناء �سور ال�صني العظيم
واعتقدوا جازمني ب�أنه لن ي�ستطيع �أحد يف يوم
ما ت�سلقه ل�شدة علوه ولكن ح�صل ما مل يكن يف
ح�سبانهم ،فخالل املئة �سنة الأولى بعد بناء
ال�سور تعر�ضت ال�صني للغزو ثالث مرات ،ويف
كل مرة مل تكن جحافل العدو الربية يف حاجة
�إلى اخرتاق ال�سور �أو ت�سلقه ،فقد كانوا يف كل
مرة يدفعون للحار�س الر�شوة ثم يدخلون عرب
البوابة حني ان�شغل ال�صينيون ببناء ال�سور
ون�سوا بناء احلار�س ،فبناء الإن�سان ،ي�أتي قبل
بناء كل �شيء وهذا ما يحتاجه املواطن اليوم
منذ ن�ش�أته وه��ذا ما حر�صت على ان ا�رشحه
لأكرث من م�س�ؤول ومنهم القائمون على ال�ش�أن
الريا�ضي و�أن �أبينه لأعلى �سلطة ريا�ضية فتحت
مكتبها لت�ستقبلني و�أ�شكرهم �إال ان الق�ضية هي
ق�ضية �سمعة وبلد ونحن يف �أم�س احلاجة لهذه
ال�سمعة التي كانت م�رضب الأمثال يف الريا�ضة
وغريها من ن�شاطات وقد كنت �أحتدث مع �إحدى
االخوات وقالت يل �إن اردت ان تدمر بلد ًا ِ
اق�ض
على الروح الريا�ضية فتوقفت عند هذه اجلملة
التي ابتدعتها هي ومتعنت ب�أنها لب احلقيقة
التي ال نريد ان تكون .وما قمنا به من �سعي

�سعينا اليه م�ؤخرا يف تعزيز دور الريا�ضة
لبناء املجتمع وخلق روح املناف�سة الريا�ضية
وبث الأخالق الريا�ضية بني الريا�ضيني وتعزيز
معاين الت�سامح �إال اننا اليوم مهددون من قبل
اللجنة الأوملبية الدولية التي �ستنهي عقود ًا
من الإجنازات الريا�ضية لأبطال الكويت الذين
مل يق�رصوا يف جهدهم ل�صنع تاريخ ريا�ضي
م�رشف للكويت وي�أتي اليوم من ي�أتي ليهدم هذا
التاريخ ويق�ضي على ما تبقى من �أمل يف خلق
روح الريا�ضة بعد ان ردت اللجنة الأوملبية
ال��دول��ي��ة على احل��ك��وم��ة الكويتية حم��ذرة
باعطائها مهلة ليوم غد لتطبيق جميع �رشوطها
ويف مقدمة ال�رشوط ع��ودة اللجنة الأوملبية
الكويتية ال�رشعية وعودة االحتادات املنحلة
وتعديل القوانني الريا�ضية كي تتواءم مع
القوانني الدولية و�إال ف�سيكون م�صري الريا�ضة
الكويتية االيقاف وبهذا ينتهي ما�ضي الكويت
الريا�ضي وحا�رض الأجيال القادمة التي تتطلع
�إلى �أن ت�شارك يف االوملبياد ولن ت�ستطيع كما
جرى م�ؤخرا يف دورة االوملبياد املا�ضية وها
هي املهلة املمنوحة قاربت على �أن تنق�ضي
بعد �ساعات ومل يتم �شيء وها هي الريا�ضة
يف بلدي متوت كما ماتت ن�شاطات �إن�سانية

�أخرى كثرية ت�ساعد الإن�سان على بناء �شخ�صيته
وت�ساعده على خلق روح املناف�سة ال�رشيفة
لديه منذ طفولته الى مبلغ ال�شباب دون ان
يتحرك طرف لأي ممن ت�سببوا بهذه امل�شكلة
وها نحن نودع الريا�ضة بعد ان قتلنا الروح
املعنوية للحار�س الذي يحر�س وطنه وهدمنا
�شخ�صية املواطن احلري�ص على رفع علم بلده
يف املحافل الدولية وما اجنز الأبطال على مر
تاريخ الريا�ضة املحلية والريا�ضة الدولية
حمققني االنت�صار تلو االنت�صار لي�أتي زمان
ومتوت الريا�ضة وتنتهي ب�سبب مناف�سات غري
ريا�ضية ب�أيدي م�س�ؤويل الريا�ضة ينتهي بعدها
رف��ع علم الكويت يف املحافل الريا�ضية مل
ينتف�ض امل�س�ؤولون عن امللف الريا�ضي بالذود
عنه �إكراما للوطن واكرام ًا لت�ضحية ال�شهداء فيه
ممن بذلوا �أرواحهم ليظل علم الكويت يرفرف
يف �سماء العامل وها نحن اليوم نواجه م�صري
الريا�ضة املظلم ٍ
بيد مل ترحم ال تاريخ الكويت
الريا�ضي امل�رشف وال تاريخ �أبطالها الذين
�صنعوا الأجماد لها واليوم متوت الريا�ضة بيد
من ا�ؤمتنوا على ملفها الريا�ضي الذي �سيطوى
خالل �ساعات ما مل يبادر من بيدهم احللول �إلى
تقدميها و�إنهاء الأزمة نهائيا فهل �سيفعلون؟

