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هدأ الخالون من شجوي فناموا

وعيني ال يالئمها منام

ال�شجو هو احلزن والهم والغم والأ�سى ،و�إذا كان ال�شجو
�ضجيع املرء ،حاربت عينه النوم وظل �ساهراً� ،أما اخلايل
من الهم فينام قرير العني ،وه��ذا البيت يبدو حزين ًا
للغاية ،و�صاحبه الف�ضل بن عبد ال�صمد  ،مولى رقا�ش
وهو من ربيعة ،من �شعراء الدولة العبا�سية،كان مطبوع ًا
�سهل ال�شعر نقي الكالم ،وبيته هذا �ضمن ق�صيدة يرثي
فيها جعفر بن يحيى الربمكي بعد �أن قتله اخلليفة هارون
الر�شيد ،يقول الرقا�شي:
هد�أ اخلالون من �شجوي فناموا
وعيني اليالئمها منام
وما�سهرت لأين م�ستهام
�إذا �أرق املحب امل�ستهام
ولكن احلوادث �أرقتني
فلي �سهر �إذا هجد النيام
�أ�صبت ب�سادة كانوا جنوما
بهم ن�سقى �إذا انقطع الغمام
على املعروف والدنيا جميعا
لدولة �آل برمك ال�سالم
فلم �أر قبل قتلك يا ابن يحيى
ح�سام فله ال�سيف احل�سام
�أما والله لوال خوف وا�ش
وعني للخليفة ال تنام
لطفنا حول جذعك وا�ستلمنا
كما للنا�س باحلجر ا�ستالم
ذكر �أنه ملا بلغ الرجل ال�صالح �سفيان بن عيينة خرب
قتل جعفر بن يحيى وما نزل بالربامكة  ،حول وجهه
الى القبلة وقال :اللهم �إن جعفر قد كفاين م�ؤنة الدنيا
فاكفه م�ؤنة الآخرة وكان الرقا�شي ال�شاعر منقطعا الى �آل
برمك ،م�ستغنيا بهم عن �سواهم ،وكانوا ي�صولون به على
ال�شعراء ،وينوهون با�سمه ،حفظ ًا خلدمته لهم ،ثم بعد
�أن نكبوا رثاهم ف�أكرث ،ون�رش حما�سنهم وجودهم وم�آثرهم
ف�أفرط حتى خيف عليه ،وقد اجتاز الرقا�شي بجثة جعفر
بن يحيى وهو م�صلوب ،فبكى �أحر بكاء وقال �أبياته التي
ذكرتها �آنفاً ،فكتب ا�صحاب الأخبار بذلك لهارون الر�شيد،
ف�أح�رضه وقال له :ماحملك على ما قلت؟ فقال :يا امري
امل�ؤمنني ،كان ايل حم�سنا ،فلما ر�أيته على احلال التي
هو عليها حركني �إح�سانه ،فما ملكت نف�سي حتى قلت الذي
قلت ،قال :وكم كان يجري عليك؟ قال� :ألف دينار يف كل
�سنة ،قال :ف�إنا قد �أ�ضعفناها لك،قال اخلطيب البغدادي
يف تاريخ بغداد :الف�ضل بن عبد ال�صمد بن الف�ضل ابو
العبا�س الرقا�شي ال�شاعر من �أهل الب�رصة قدم بغداد ومدح
هارون الر�شيد وحممد الأمني والربامكة ،وكان هو و�أبو
نوا�س يتهاجيان وما �أم�سك واحدهما عن الآخر حتى فرق
املوت بينهما،قال الريا�شي :كان الف�ضل الرقا�شي يجل�س
الى �إخوان له يحادثهم وي�ألفونه وي�أن�سون به ،فتفرقوا
يف طلب املعا�ش ،وترامت بهم الأ�سفار ،فمر الرقا�شي
باملجل�س الذي كانوا يجتمعون به فوقف طويال ثم ا�ستعرب
باكيا وقال:
لوال التطري قلت غريكم
ريب الزمان فخنتم عهدي
در�ست معامل كنت �آلفها
من بعدكم وتغريت عندي
كانت نكبة الربامكة �سنة �سبع وثمانني ومئة على يد هارون
الر�شيد ،وقد �س�أل الر�شيد عن �سبب ذلك؟ فقال :لو �أعلم �أن
قمي�صي يعلم ذلك لأحرقته ،وكانت وفاة الرقا�شي ال�شاعر
�سنة مئتني للهجرة يف خالفة عبدالله امل�أمون بن هارون
الر�شيد اخلليفة العبا�سي الثامن .ودمتم �ساملني.

معنى الرجولة
�أي��ام قليلة ومي�ضي عام على وفاة �أجمل رجل
و�أروع �أب ،قدم الكثري ومل يجد حتى القليل
لإ�سعاد كل من حوله � ..أب علمنا مهارات وفنون ًا
مل ولن نتعلمها من �أحد ،حنان وحب بال مقابل
�سوى ادخال الر�ضا وال�سعادة على نفو�س من
حوله� ،شعور بالأمن والأمان الدائم  ...ورثنا
علم ًا ومعلومات تن�سينا حلظات الفقدان..تذكرت
والدي احلبيب والذي مل تفارقني روحه حلظة،
و�أنا اقر�أ هذه الكلمات «ما معنى �أن تكون رج ًال»
اعرتاف امر�أة فرن�سية.
�إنه تفكري هادئ يل كامر�أة بعد  17عام ًا من الزواج،
ع�شتها يوم ًا بعد يوم �إلى جانب رجل».
ما معنى �أن تكون رج ًال؟
الرجل هو �أجمل خملوق ،خلقه الله و�صوره،
وهو ي�ضحي ب�شبابه و�صحته من �أج��ل زوجته
و�أوالده ،من خالل عمله ب�شكل متوا�صل ،و�أحيان ًا
لأوقات مت�أخرة ،دون �أي تذمر �أو �شكوى.
كما �إن��ه يحاول بناء حياة عائلته وم�ستقبل
�أوالده ،ولو �أدى به ذلك �إلى اال�شتغال بعملني
اثنني وهو يكافح وينا�ضل ب�شكل دائم ،ثم يتحمل
عتاب �أمه و�أبيه وتوبيخ رئي�سه يف العمل.
وفوق ذلك كله ،فاللوم كل اللوم يقع على ر�أ�سه
دائ��م � ًا�:إذا خرج للرتفيه عن نف�سه قلي ًال ،فهو
�إن�سان غري م�س�ؤول ...و�إذا بقي يف املنزل،
فهو رجل ك�سول� ،إذا و َّب��خ �أبناءه �إن �أخط�أوا
فهو متوح�ش ...و�إذا مل يوبخهم فهو مت�ساهل،
�إذا منع زوجته من العمل فهو مت�سلط ...و�إذا
تركها تعمل فهو م�ستغل� ،إذا �سمع كالم �أمه فهو

ممنوعات سوق الجمعة!

خا�ضع ...و�إذا �سمع كالم زوجته فهو عبد.
وت��ن��ه��ي ه���ذه امل�����ر�أة ال�����ش��ج��اع��ة اعرتافها
بقولها:احرتموا كل رجل يف حياتكم ،ف�أنتم
لن تعلموا �أبد ًا ك َّم الت�ضحيات التي يبذلها من
�أجلكم.
�أر�سلوا هذه الر�سالة �إلى من تعرفونهم من رجال
لإ�سعادهم ،و�أر�سلوها �أي�ض ًا �إلى الن�ساء لتعلمن
طبيعة النعمة التي �أهداها الله لهن.
ورغم ذلك ،فالأب هو الوحيد يف العامل الذي
يتمنى �أن ي�صبح �أوالده �أف�ضل منه يف كل �شيء،
الذي ير�ضى عن �أوالده ويدعو لهم باخلري وهو
يف قمة خيبة �أمله منهم ،الذي يتحمل �أبناءه
�صغار ًا �إذا دع�سوا على قدميه ،ويتحملهم كبار ًا
�إذا دع�سوا على قلبه ،الذي يعطي �أوالده �أف�ضل
ما ميلك ،بل كل ما ميلك� ،إن مل ي�ستطع �أن ُيقدم
لهم �أف�ضل ما يف العامل ،الذي �إذا طلب �أوالده
منه �أن ي�أتي لهم بنجمة من ال�سماء� ،أح�رض لهم
ال�شم�س والقمر والنجوم ،بل وحاول �أن يح�رض
لهم ال�سماء �إن ا�ستطاع �إلى ذلك �سبي ًال.
الأم حتمل اطفالها � 9شهور يف �أح�شائها ،كذلك االب
يحمل وي�ضع ابناءه يف عقله وتفكريه العمر كله.
نداء الى معا�رش حواء  ....رفق ًا بـ «�آدم» فهو ان
ق�رص او اخط�أ احيان ًا  ...يبقى هو ان�سان ولديه
م�شاعر وعليه �ضغوط احلياة  ...فالتم�سوا له
العذر فهو االب واالخ والزوج واالبن  ...وهو
ِ
لك كل �شيء.
فالعامل ب�أ�رسه يكون بخري ...
ما دام رب العائلة بخري.

متتاز الكويت بكرثة �أ�سواقها ال�شعبية
والتقليدية ،فهناك العديد من اال�سواق
التي تبيع الب�ضاعة القدمية او امل�ستعملة
وب��أ���س��ع��ار زه��ي��دة ول��ك��ن ت��ع��دت بع�ض
الأ�سواق ال�شعبية بيع الكماليات والأجهزة
الإل��ك�ترون��ي��ة �أو احلقائب وال�ساعات
وا�صبحت �أ�سواقا تبيع املمنوعات �إ�ضافة
الى امور خطرية مثل لبا�س الداخلية او
اجلي�ش واجلمارك واملطافئ وغريها من
الب�ضاعة امل�رسوقة او املهربة!
�سوق اجلمعة يحتوي على كل املمنوعات
حيث انت�رشت مقاطع متداولة ملا يباع
يف �سوق اجلمعة «عالعلن» من باجات
و���ش��ارات ورت���ب ع�سكرية وال�سلكيات
ال�رشطة وفل�رشات املباحث وتي�شريتات
ال�سجن املركزي وماخفي اعظم! ال�س�ؤال
يبقى :اين الرقابة؟ وكيف يتم بيع هذه
املالب�س واالغ��را���ض اخلا�صة بالدولة
والداخلية واجلي�ش؟ وماذا يفعلون بها؟
وملن تباع؟ ومالغر�ض من �رشائها؟
فهناك جرائم ترتكب وال�سبب بيع هذه
اال�شياء املحظورة ،وهناك من ي�ستغل
الو�ضع وينتحل �صفة رجال الداخلية
او املباحث او اجلي�ش وال�سبب هذا
االنفالت الرقابي الذي نعي�شه! فالرقابة
يجب ان تكون على مدار الوقت يف هذه
اال�سواق ويجب على اجلهات املعنية
حما�سبة ومعاقبة ك��ل م��ن يبيع هذه
املمنوعات او ي�ستغل لبا�س الداخلية
و�رسقة الدولة وبيع البدل الع�سكرية
والأجهزة الال�سلكية والفل�رشات! ملاذا
اليتم ردع الباعة حتى ال��ي��وم؟ نحن
نعلم «من زمان» ب�أن الأ�سواق ال�شعبية
و«الب�سطات» حتتوي على املمنوعات
ورمبا امل�رسوقات ولكن تبقى الرقابة
�شبه معدومة يف ظل تطور التقنيات
وك��ام�يرات املراقبة! اذا ك��ان الرقيب
الي�ستطيع ت ��أدي��ه واج��ب��ه فهناك خلل
يحتاج الى حل!
فن�سبة اجلرائم يف ازدياد وال�سبب يرجع
الى �ضعف تطبيق القانون و�ضعف دور
الرقيب والبلدية! فالبائع الوافد ي�رسح
وميرح ويبيع املمنوعات ونحن نتفرج
فقط .من امل�س�ؤول عن هذا وكيف ميكننا
وق��ف تهريب و��سرق��ة ه��ذه الب�ضاائع؟
وهل هناك عقوبة ملن يبيع املمنوعات
يف اال���س��واق ال�شعبية -غ�ير م�صادرة
الب�ضاعة؟
على اجلهة املعنية اتخاذ �أق�سى العقوبات
يف ح��ق ك��ل م��ن يبيع لبا�س الداخلية
واجلي�ش او اي وزارة او م�ؤ�س�سة ،فالبيع
يجب ان يقت�رص فقط على الكماليات ولي�س
لبا�س وباجات الدولة! فهذا امر خطري
اليجب ال�سكوت عنه او حتى التغا�ضي
عنه .الرقابة يجب ان تكون � 24ساعة
حتى يعلم البائع بانه الجمال للتهاون او
الرتاخي او بيع املمنوعات.
�آخ��ر ال�سطر :هل �سيتوقف م�سل�سل بيع
امل�رسوقات �أم �سي�ستمر نف�س كل �سنة!؟

خواطر

رفعة الشمري
RAFH222@HOTMAIL.COM

أسقطوا فوائد القروض

من حق كل دائن ان ي�سرتد دينه بالكامل ،ومن
حق كل بنك �أن ي�ستعيد �أمواله التي دفعها
للمقرت�ضني ،هذا �أمر ال يختلف عليه اثنان،
لكن من الظلم والإجحاف �أن يدفع املقرت�ض
�أ�ضعاف ًا م�ضاعفة للمبلغ ال��ذي اقرت�ضه،
ولي�س من العدل �أن يزيد املبلغ مبقدار ثالثة
�أ�ضعاف ب�سبب الفوائد ،فهذا هو الذي �أو�صل
الكثريين �إلى ال�سجون ،و�أظلمت بيوت كانت
م�ضاءة باحلب الأ��سري والأج��واء العائلية
اجلميلة ،لكن فوائد القرو�ض املرتاكمة
ت�سببت يف قتل فرحة هذه الأ�رس ،و�أودعت
معيلها يف ال�سجن.
ان احلكومة مطالبة ب�إيجاد �آلية عملية ملنع
تراكم الفوائد حتى ت�صبح �أكرب من املبلغ
املقرت�ض بثالث مرات �أو �أربع ،فهذا ال ميكن
قبوله لأن فيه ظلم ًا وا�ضح ًا للمقرت�ض الذي
ا�ضطرته ظروفه املادية ال�صعبة لال�ستدانة

مالحظة

فراس الحمداني

من البنوك ،ومل يعد ب�إمكانه ت�سديد هذه
الفوائد التي ترتاكم كل عام حتى �أ�صبحت
جب ً
ال يجثم فوق �صدره.
على احلكومة ايجاد �صيغة قانونية ملنع
م�ضاعفة الفوائد ،وبذلك تنقذ كثري ًا من
املظلومني الذين يدفعون حريتهم ثمن ًا
لتلك الفوائد الرهيبة ،وال �أظن ان اخلرباء
االق��ت�����ص��ادي�ين وامل�ست�شارين املاليني
عاجزون عن ايجاد حل عادل لهذه الظاهرة
التي باتت كابو�س ًا مرعب ًا يهدد �سعادة الأ�رسة
الكويتية ،وينذر مبزيد من املتاعب التي
تنتظر �ضحايا القرو�ض.
ن�أمل �أن نرى قرار ًا حكومي ًا يوقف هذه الكارثة
االقت�صادية االجتماعية ،ونحن واثقون �أن
حكومتنا الر�شيدة يهمها املواطن باملقام
الأول ،وهذا لي�س غريب ًا يف الكويت ،مركز
العمل الإن�ساين.

نقطة ضوء

مشرف عقاب

Firashamdani57@yahoo.com

دور االنترنت والموبايل في فضح النساء والرجال! «»2-2
ولكن بعد دخ��ول املوبايل وخا�صة املزود
بالكامريا والفيديو و�أي�ضا �أجهزة الكومبيوتر
وكامرياتها وخطها الإنرتنيتي �إل��ى معظم
البيوت �صار بالإمكان للعا�شق الولهان �إن يدخل
�إلى غرفة نوم العذراء امل�صون وبنت الأ�صول
والف�صول ي�ستدرجها ويتغزل بها ويداعبها
ويخلع مالب�سها عرب ال�شبكة الدولية مع ال�صوت
وال�صورة ،ورمبا تنتقل هذه امل�شاهد املثرية
�إلى �أ�صدقاء هذا الفار�س الهمام الذي وثقها
و�سجلها بكل وقائعها وتفا�صيلها ،وحتما
�ستنتقل هذه امل�شاهد املثرية لهذه العذراء
امل�سكينة �إلى ال�شارع �أو �إلى كل العامل وحتقق
اجنازا باالنت�شار مل ت�صل مثله املنحرفات يف
ت�صوير �أفالم اجلن�س والرذيلة.
ولعل الغباء و�ضعف الثقافة والثقة العمياء
لعدد كبري من ال�شابات واملطلقات والأرامل
وحتى املتزوجات ب�أنهن ال يعلمن �إن فار�س
الأح�لام وهو ميار�س معهن املتعة ال�رشعية
�أو احل��رام ب�أنه قد و�ضع لهن م�صيدة كبرية
وه��ي كامريا خفية وراح ي�صورهن وه��ن يف
ذروة الإنطالق واملتعة اجلن�سية ويحر�ضهن
على تقدمي املزيد من الإغ���راءات والتنهدات
والو�ضعيات ،ولكن املغفالت ال يعلمن �أو
يعتقدن ب�أن تفا�صيل هذه العالقة الروحية
متتلك خ�صو�صية مقد�سة بني الطرفني ،ولكن
�رضيبة هذه الثقة املطلقة واخلطرية �إن هذه
الأفالم �ستنت�رش انت�شار النار يف اله�شيم.
ولعل هذه الظاهرة مل تعد فردية بل انت�رشت
على نطاق وا�سع مما �أ�ساء ل�سمعة امل��ر�أة

الجازي السنافي

ولعموم املجتمع ،وه��ذا ناجت كما قلنا من
الثقة العمياء وندالة وخ�سة ه�ؤالء الذين ال
يحرتمون اخل�صو�صية ويجاهرون برذيلتهم �أو
ب�سمعة الن�ساء اللواتي �إئتمنهم على �رشفهن،
ولعل من احلقيقة �أي�ضا ان هناك ن�سبة كبرية من
العاهرات اللواتي ال يكرتثن لعر�ض م�شاهدهن
املخجلة على عامة النا�س لأنهن حمرتفات
للرذيلة ووجدن من االنفالت االجتماعي و�سيلة
للتعبري ع��ن ق��درات��ه��ن اجلن�سية وحتديهن
للأعراف والتقاليد وتنف�سيا عن بع�ض العقد
التي �أملت بهن نتيجة ف�شلهن يف ال��زواج �أو
االنحطاط الأ�رسي.
�إن الأك�ثر غرابة من هذه الف�ضائح �أنها مل
تقت�رص على �شخ�صيات م��ن عامة ال�شعب
ولكنها للأ�سف امتدت ل�شخ�صيات معروفة
يف املجتمع ب��ل �إن بع�ضهن م��ن النجوم
وال�شهريات وبع�ض ال�سيا�سيات والربملانيات
وال�شخ�صيات املعروفة حيث �سقطن �ضحايا
نتيجة لإ�ستدراج البع�ض ،وج��رى توثيق
وقائع املمار�سات اجلن�سية �أو احلركات
الرومان�سية مما �أدى �إلى انتهاك اخل�صو�صية
والت�شهري بها ،وحتما �إن املروج طرف من
�أط��راف الق�ضية نف�سها ورمبا يكون هنالك
طرف ثالث هو من املقربني لهذه اجلل�سات
اخلا�صة جدا ،حيث �شعرنا بال�صدمة حني
تعرفنا على �شخو�صها من كال اجلن�سني.
يف اخل��ت��ام نقول �أي��ه��ا النا�س �إذا ابتليتم
فتكتموا وت�سرتوا ورحم الله امرئ جب الغيبة
عن نف�سه.

mishrefeqab@yahoo.com

العدالة وتعديل الرواتب
متى تبد�أ احلكومة بدرا�سة جلميع الرواتب للعاملني
بالقطاع العام ،منذ �سنوات طويلة كانت الرواتب
للعاملني بالقطاع العام متفاوتة وغري منطقية يف
بع�ض الأحيان واكرث من مرة حتدثت احلكومة عن ما
ي�سمى بالبديل اال�سرتاتيجي لتعديل الرواتب ،مرت
�سنوات ونحن ن�سمع عنه ومل نر �أي تعديل للرواتب،
بل و�صلنا ملرحلة �إعطاء نهاية خدمة عالية جلهات
ومنخف�ضة جلهات �أخ��رى ،ال�س�ؤال املهم� :أي��ن ذهب
قانون ما ي�سمى البديل اال�سرتاتيجي للرواتب ،وهل
�سيطبق اذا كان موجودا فعال؟ �أ�شك يف ذلك؟ وهل �سيحل
م�شكلة الرواتب التي منذ �سنوات طويلة مل ت�ضع لها
احلكومة احللول ن�سمع عن ت�شكيل جلان لعالج ال�سلبيات
املرتبطة بجدول الأجور واملرتبات والكوادر املالية
على م�ستوى اجلهات احلكومية منذ مدة طويلة لكن مع
اال�سف مكانك راوح،مل��اذا تت�أخر احلكومة يف اتخاذ
القرارات يف حينه يعني ت�شكيل جلنة بعد هذه الفرتة
الطويلة ،احلكومة مرة تقول كلفة مالية ومرة تقول
الأو�ضاع زينة ووفرة مالية ومل حتل م�شكلة الكوادر،
هل �سيحل البديل اال�سرتاتيجي للرواتب امل�شكلة ا�شك يف
ذلك ،هل يعقل �أن بلدا مثل الكويت يعترب من �أغنى دول
العامل وت�صدر ثالثة ماليني برميل نفط وعدد �سكانها ال
يتعدى مليون مواطن تكون زيادة الرواتب فيها %25
للموظفني و %12.5للمتقاعدين،معادلة غري معقولة
وغري منطقية وخيالية ،ومنذ فرتة عادت �إلى الواجهة
مرة �أخرى وهي �أزمة قدمية لها �سنوات طويلة يف اروقة
اخلدمة املدنية والتي مل تنظر لها مع اال�سف ويف نف�س
الوقت يتم اقرار كوادر بدون درا�سة متكاملة،مرة تقر
كوادر ومرة ترف�ض ومرة بديل ا�سرتاتيجي ومرة �شد
احل��زام ومرة تر�شيد داخ املواطن مع اال�سف،ونقول

هذا تخبط وتخطيط �سيئ وغري منطقي،النه ال يوجد
اي تخطيط متكامل جلميع ال��روات��ب على م�ستوى
الدولة ،وو�ضع �سقف واحد وثابت جلميع الوظائف
والرواتب ،بل على العك�س هناك تفاوت يف الرواتب
بني جميع �رشائح العاملني حتى وان كان نف�س العمل
والتخ�ص�ص�،أين البديل الذي تتحدث عنه احلكومات
املتعاقبة جمرد حديث فقط� ،إن امل�شاكل ال تعد وال
حت�صى يف جميع مناحي احلياة من ال�صحة الى التعليم
الى البيئة،مبعنى �أنه مبعدل كل �شهر تكون عندنا م�شكلة
و�أن امل�شاكل عندنا متوا�صلة م�شكلة وراء م�شكلة ويقف
البلد على كف عفريت ،ان قيام احلكومة باقرار عدة
كوادر بدون درا�سة �شاملة جلميع العاملني بالدولة،
مع ما يعاين املواطن من م�شاكل يف ال�صحة والرتبية
وامل�شاكل احلياتية وال نن�سى م�شاكل البيئة التي ال
تعد وال حت�صى وال�ضغوط النف�سية على املواطنني
والزحمة على جميع الطرقات ب��دون ا�ستثناء حتى
الطرق ال�رسيعة ال تخلو من االزدحامات ال�صعبة�،أغلب
دول العامل النفطية يكون لديها كل �شهر افتتاح م�رشوع
تنموي �أو توقيع عقد م�رشوع تنموي عك�س احلا�صل
عندنا،هل جميع اجلهات احلكومية على خط�أ ومق�رصة
يف عملها يجب على احلكومة العمل ب�رسعة حلل م�شكلة
الرواتب مع ديوان اخلدمة يف ا�رسع وقت ،ختاما :متي
�سيتم تعديل الرواتب اعتقد عام  2020مع امل�شاريع
امل�ستقبلية ،اخلوف �أن يتم و�ضع القانون باالدراج
كغريه الكثري من القوانني والتو�صيات وال يطبق،
ما يحدث الآن من تفاوت بالرواتب بني جهة واخرى
ويعترب هذا خمالفا للد�ستور والعدالة االجتماعية وك�أن
احلا�صل ي�صب يف خانة الت�ضييق على املواطن لأمر يف
نف�س يعقوب ودمتم.

