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الوفرة ...والنظافة المفقودة

مكر مفر مقبل مدبر مع ًا

تق�ضي بع�ض العائالت عطلة نهاية
الأ�سبوع هذه الأيام يف مزارع الوفرة
حيث حت�سن اجل��و وجتمع الأه��ل
والأ�صحاب يف هذه الأجواء العائلية
وال�شتوية ال��رائ��ع��ة وم��ع الأ�سف
ال�شديد يتم تعكري ه��ذه الأج���واء
العائلية ال�سعيدة مب�شكلتني �شبه
دائمتني وهما م�شكلة انقطاع التيار
الكهربائي وم�شكلة نق�ص النظافة.
حيث يعاين �أ�صحاب هذه املزارع من
انقطاع التيار الكهربائي �شبه الدائم
يف ف�صل ال�صيف واالنقطاع اجلزئي يف
ف�صلي الربيع وال�شتاء!!�أما النظافة
ف��ح��دث وال ح��رج خا�صة يف ف�صل
الربيع و�أثناء عطلة الربيع حتى �إنه
يخيل للإن�سان �أن خدمة النظافة �شبه
معدومة يف هذه املنطقة!! ف�أين تذهب
مناق�صات النظافة املليونية التي
ت�شمل هذه املنطقة احليوية و�أين
دور اجلهات الرقابية مثل البلدية
والهيئة العامة حلماية البيئة
والهيئة العامة للزراعة والرثوة
ال�سمكية وملاذا ال تقوم مبهامها ولو

كجلمود صخر حطه السيل من عل
ه��ذا البيت من الأب��ي��ات امل�شهورة،
يقوله امر�ؤ القي�س «حندج» بن حجر
الكندي ،وه��و �ضمن معلقته ،وهو
ي�صف ح�صانه ،فقوله مكر يعني كثري
العطف �أي العودة مرة تلو الأخرى،
وم��ف��ر ك��ث�ير ال��ف��رار بق�صد العودة
للمبارزة ب�شكل �أق��وى ،والكر والفر
اثناء القتال الهجوم والرتاجع وهما
من فنون القتال �،أم��ا اجللمود فهو
احلجر الكبري ال�صلب،وحطه ال�سيل
 :حدره املطر ال�شديد من فوق،وقال
ال���زوزين يف ��شرح ه��ذا البيت :هذا
احل�صان مكر �إذا �أريد منه الكر ،ومفر
�إذا �أريد منه الفر،ومقبل �إذا اريد منه
الإقبال ،ومدبر اذا �أراد فار�سه �أن يدبر،
وقوله «معا» مبعنى ان الكر والفر
والإق��ب��ال والإدب���ار جمتمعة يف قوته
ال يف فعله،لأن فيها ت�ضادا،ا�شتهر
امر�ؤ القي�س بلقب امللك ال�ضليل ،وهو
من كبار �شعراء اجلاهلية �إن مل �أقل
�أولهم،ويعد ر�أ�س ال�شعراء بال مدافع،
وا�سمه «حندج» كان متهتكا يف �شعره
ي�سري بني �أحياء العرب ومعه �أخالط
من �شذاذ العرب من طي وكلب وبكر بن
وائل،ف�إذا �صادف غديرا �أو رو�ضة �أو
مو�ضع �صيد� ،أقام فذبح و�رشب اخلمر
و�سقى من معه وغنته القيان واليزال
ك��ذل��ك حتى ي��ذه��ب م��اء ال��غ��دي��ر ثم
ينتقل �إلى غريه ،وتغريت حياته بعد
مقتل وال��ده امللك حجر فقال عندما
�أخرب بذلك كلمته امل�شهورة� :ضيعني
�صغريا ،وحملني دمه كبريا،ال �صحو
اليوم وال �سكر غدا«،اليوم خمر وغدا
�أمر» فلما جن الليل ر�أى برقا فقال:
�أرقت لربق بليل �أهل
ي�ضيء �سناه ب�أعلى اجلبل
�أتاين حديث فكذبته
ب�أمر تزعزع منه القلل
بقتل بني �أ�سد ربهم
�أال كل �شيء �سواه جلل
ف�أين ربيعة عن ربها
و�أين متيم و�أين اخلول
�أال يح�رضون �إلى بابه
كما يح�رضون �إذا ما �أكل
ثم �أعد العدة لأخذ ث�أره من بني �أ�سد،
وظل يقاتلهم �إال �أنه مل يظفر بحاجته
فلج�أ ال��ى قي�رص لي�ساعده ومي��ده
ب��ال��رج��ال وال�����س�لاح وقي�رص ه��ذا هو
ج�ستنيان ،فوعده مب�ساعدته وملا
عاد من الق�سطنطينية اهداه قي�رص حلة
م�سمومة فلب�سها و�رسى ال�سم يف ج�سده
فتويف يف انقرة ،وكان �آخر ما قاله وقد
ر�أى قرب امر�أة قريبة:
�أجارتنا �إن املزار قريب
و�إين مقيم ما �أقام ع�سيب
�أجارتنا �إنا غريبان ههنا
وكل غريب للغريب ن�سيب
ولي�س غريبا من تناءت دياره
ولكن من وارى الرتاب غريب
هذا ودمتم �ساملني.

مقاالت

إمبراطورية العشوائيات

ب�شكل جزئي �أثناء العطل الأ�سبوعية
والعطل الربيعية؟!
�إن املحافظة على �صحة و�سالمة
املواطنني يف هذه املنطقة الزراعية
احل��ي��وي��ة �أم���ر يفر�ضه الد�ستور
والقانون وحقوق املواطنة ،لذا
يرجى عدم الت�ضييق على املواطنني
يف �أيام عطلهم الر�سمية وازعاجهم
ب�سبب تق�صري ال�رشكات امل�س�ؤولة
عن نظافة هذا املتنف�س العائلي.
البع�ض من املواطنني م�شارك يف
عدم نظافة البلد ب�سبب عدم اتباع
�أوق��ات و�أ�ساليب النظافة و�أماكن
و�ضع الزبالة واملخلفات يف �أماكنها
املخ�ص�صة لها ويجب �أن يحر�صوا
على م�ساعدة �رشكات التنظيف للقيام
مبهامها على �أكمل وجه.
وه��ذه دع��وة ل�رشكات النظافة يف
القطاع اخل��ا���ص لإث��ب��ات كفاءتها
وفعاليتها يف �أداء املهام املوكلة
لها يف خدمة الوطن واملواطنني
وج��ع��ل الكويت نظيفة وجميلة،
ودمتم �ساملني.

ولنا رأي

د.نايف العدواني
Al_adwani_nayef@hotmail.com

الشيخ صباح ...حكمة رجل في رجل الحكمة «»2-1
من ي�ستعر�ض حياة ال�شيخ �صباح
الأحمد �أمري الكويت ،حفظه الله
ورع��اه ،يجد رج� ً
لا �صلب ًا �صقلته
الأيام ،كما ي�صقل املا�س ،فيزداد
�صالبة وت ��أل��ق��ا ،ت��اري��خ طويل
مليء بالأحداث اجل�سام مرت بها
املنطقة ،عا�رصها بنبوغ �سيا�سي
م��ب��ك��ر ،و�أث���رت���ه ف��ك��ر ًا وجت���ارب
ومواقف قلما تتوافر لرجل� ،أكرث
من �ستني عاما ق�ضاها هذا الرجل
يف م��ع�ترك ال�سيا�سة ال�رش�س,
وده��ال��ي��زه��ا املت�شعبة وب�ين
�أ�ساطينها ودهاتها ،الذين غريوا
وجه العامل املعا�رص ،ور�سموا
خارطته ,و�أث��روا فيه كما �أثروه
ب�أطروحاتهم ,و�سيا�ساتهم ونتاجهم
الفكري ال�سيا�سي ,والعقائدي،
حقبة مليئة ب��الأح��داث الكبرية،
ومثقلة ب��ال��ن��وازع ,وامللمات,
وال��ت��غ�يرات والتوجهات ،ملوك
كبار ,و�أم���راء حكماء ،ور�ؤ�ساء
عظماء ,ومنظرين ده��اة ،عا�رص
بداية دول ,وزوال �إمرباطوريات،
�شهد والدة حتالفات «كاحتاد دول
ع��دم االن��ح��ي��از» ،وعا�رص نهاية
ح��روب �ساخنة ،وب��داي��ة حروب

ب���اردة ب�ين دول عظمى ،عا�ش
يف ع�رص التق�شف ،و�شهد ع�رص
الرفاهية� ،رضب �أكباد الطائرات
ل�سنوات ،بال كلل وال ملل ،مدافع ًا
عن ميالد دولة الكويت ،وتعزيز
موقعها ال�سيا�سي ,وال�سيادي,
واحل�ضاري يف ال��ع��امل� ،أول من
رفع علمها يف هيئة الأمم املتحدة
يف �ستينات ه��ذا ال��ق��رن ،ولكنه
مل ي�ترك ال��راي��ة ،فال زال��ت راية
الكويت يحملها يف يده ،وال زالت
الكويت يحت�ضنها يف قلبه وت�شغل
كل حيز تفكريه ,ووجدانه ،ي�سري
بها الهوينى يف بحر جلي متالطم
االمواج ,وم�سعر بالأحداث ,ومليء
بالأزمات ،رجل ا�ستفاد طيلة حياته
من كل يوم مير عليه ,وكل �أزمة
يدخل يف دائرتها بحكم عمله وزير ًا
للخارجية وما حتتويه هذه الوزارة
من ا��سرار ,وملفات ,ومرا�سالت،
فهي كال�صندوق الأ�سود للطائرة،
فيها القول الف�صل ،و�إليها تنتهي
القرارات احلا�سمة ،وبها حت�سم
امل�سائل ,وحتل امل�شاكل وتر�سم
ال�سيا�سة اخلارجية.
يتبع

وسط الظالم

د.نضير الخزرجي

العراق

الديمقراطية

لكل دولة يف العامل هوية تربز �صورتها من
خالل املعامل البارزة يف �شوارعها و�ساحاتها
العامة وتكاد تكون يف كل حمافظة �أو والية
�أو رمبا حتى الأحياء ال�صغرية يف ال�صني
ال�شعبية لها عالقات متيزها عن بقية الأحياء
وامل��دن اال نحن فحكايتنا ال �شبيه لها يف
القارات ال�سبع!..
فما ال���ذي مييز العا�صمة ب��غ��داد وبقية
امل��ح��اف��ظ��ات ���س��وى الأر���ص��ف��ة املتناثرة
وال�����ش��وارع املحفرة وال��ب��ي��وت املتهالكة
واملباين البائ�سة التي ال تتجاوز ارتفاعاتها
�سوى طابقني �أو ثالثة وتعد �أق��زام��ا لي�س
�أمام ناطحات ال�سحاب الأمريكية بل قيا�سا
�إلى املباين اخلليجية التي ظهرت بعد مئات
ال�سنني عندما و�ضع �أبوجعفر املن�صور حجر
الأ�سا�س ملدينة بغداد املدورة والتي حتولت
�إلى مدينة مقعرة ال نعرف لها اجتاها �أو �شكال
معلوما �أو حمتوى مقبوال.
و�أ���ص��ب��ح��ت هنالك ع�لام��ات مم��ي��زة للمدن
العراقية يف ع�رصها الدميقراطي بعد عام
 2003حيث يف كل مدينة �أحياء ع�شوائية
للحو�سمجية «زادت من الطني بلة» وجعلت
من الفو�ضى فو�ضويات تنت�رش يف كل مكان
وتتحدى القانون وت�سخر من كل ال�سلطات
 ،وبعد ذلك تتفق كل مدن العراق على غياب
الأر�صفة واحتاللها من قبل �أ�صحاب الب�سطيات
واملتجاوزين على الطريق العام مما ي�شكل
منظرا يحول املدينة �إلى قرية بدائية تنتمي
�إلى القرون الو�سطى بقذارتها وطرقها البدائية
لعر�ض الغذاء والطعام وحركة النا�س التي
تعرب عن فقدان الذوق العام وغياب ال�سمات
احل�رضية فرتى بع�ض النا�س ال ينتمون للبدو
والأري��اف وال عالقة لهم باملدنية واملدينة
يعني كما يقولون «املاله �أول ماله تايل»
فتكاد تنعدم من خالل ت�رصفاتهم ال�صفات
الآدمية ويتحولون �إلى قطيع ي�رسح وميرح
بدون راع .!..
وم���ن ال��ع�لام��ات الأخ�����رى ه���ذا االخ��ت�لاط
الغريب ما بني الأزق��ة والأحياء املخ�ص�صة
لل�سكن وامل��ح�لات ال�صناعية اخلا�صة
باحلدادين والفيرتجية و�أ�صحاب الراديرتات
وال�صالن�صات كون ه�ؤالء يتداخلون مع ال�سكان
و�أ�صبح كل حي ال يحمل ت�سمية �أحد امل�شاهري
يف املنطقة من العلماء والوجهاء �أو الفنانني
بل يحمل ا�سم احد ال�سمكرية او الفيرتجية وهي
�ألقاب وكنى غريبة تثري اال�شمئزاز لكنها تعرب
عن واقع حال كر�سه عجز الدوائر املخت�صة
عن �إنقاذ الأحياء ال�سكنية من هذه املحالت
املتطفلة �إلى �أماكن و�أحياء �صناعية �سبق ان
�أقرها التخطيط العمراين للعا�صمة بغداد
خوفا على تدمري البنية االجتماعية وال�سلم
املدين للأحياء ال�سكنية ب�سبب ما تنتجه هذه
املحالت من تلوث مزدوج الأول يتعلق بالبيئة
واملواد امللوثة ب�سبب ال�صناعات املختلفة
والتلوث الثاين هو اجتماعي ونف�سي ناجت
عن �سوء املجتمعات ال�صناعية وت�أثريها
على �أطفال املنطقة �أخالقيا كونها ت�ضم بني
العاملني فيها العديد من العنا�رص املنحرفة
والفا�شلة درا�سيا والذين ميتد ن�شاطهم داخل
هذه الأحياء ال�سكنية.
ت��رى ه��ل ت�ستطيع احل��ك��وم��ة حت��دي هذه
الع�شوائيات التي احتلت الأر�صفة وعبثت
باملناطق ال�سكنية وتعمل على ترحيلها �إلى
مناطق �أخ��رى خم�ص�صة لها �أم انه اعرتاف
ب�رشعيتها ك�أقاليم م�ستقلة؟

أمجد الدهامات
aldhamat1@yahoo.com

قوس قزح يطوق سماء النص الشعري
من الدرو�س الأولى التي تعلمتها يف مقتبل العمر و�أنا �أ�ضع
قدمي على �أول ال�س َلّم يف عامل الكتابة ،هو كيفية تدوير الكلمة
الواحدة �إلى كلمات متعددة الألفاظ متحدة املعنى �أو قريبة
منها ،لأن القدرة على التدوير تعطي للكاتب مهارة تدوير
اجلملة الواحدة وتقليب كلماتها ب�سال�سة� ،أو ما يعرب عنه
باالجرتار الأدب��ي متثال باجلمل الذي ي�أكل الطعام ويخزنه
ثم يجرته لوقت حاجته ،فعندما نقول :جاء الرجل ،فنجرت
الكلمة �أو العبارة فنقول :قدم املعلم �أو �أتى الطالب �أو ّ
حل
ال�ضيف �أو �أناخ البعري ،و�أمثال ذلك ،فالكلمة الواحدة اختلفت
يف اللفظ ولكنها اجتمعت يف املعنى وهو احللول يف املكان
والقدوم والإتيان والإناخة وهكذا ،وكنا نكرث من اكت�شاف
الكلمات املرتادفة واجرتار اجلمل املت�شابهة.
ولأن النف�س ولعت بعملية املرتادفات واالجرتارات كنا ن�ضع
نح�سن من
الأوراق يف جيوبنا ونقوي الذاكرة عليها وبها
ِّ
�أ�سلوب الكتابة وتزويقها بالعبارات الأدبية املجرتة ،وكان
معجم اللغة قائدنا يف هذه املناف�سة الأدبية يهدينا الى اجلملة
الأدبية تلو الأخرى ،وال�سعادة تغمرنا عندما جنرت للجملة
الواحدة ع�رش جمل �أو �أكرث ،وكنا ندرك �أن اال�ستغراق يف هذا
النوع من املمار�سة الكتابية اليومية ي�صقل القلم والذهن
ف�ضال عن الذاكرة ،وكنا نكرث من حل الكلمات املتقاطعة يف
ال�صحف واملجالت لأنها تخدم الذهن وت�شعل يف الإن�سان روح
املناف�سة مع الذات ال�ستح�ضار الكلمات ومرتادفاتها و�صنوها،
وهذه امللكة الزمتني حتى يومك هذا ،وي�ستح�رضها الذهن عند
ال�رشوع بكتابة مقالة وما �شابه.
وال يخفى على ذي ب�صرية � َّأن اللغة العربية وغناها

ي�ساعد الكاتب ب�شكل كبري وفاعل على خلق املرتادفات يف
الكلمات واجرتار العبارات واجلمل املت�شابهة �أو القريبة
يف املعنى واملختلفة يف الت�شاكل وا لأل��ف��اظ� ،أو ما
يعرف بامل�شرتكات اللفظية ،وهذا يظهر جليا يف ق�صائد
ال�شعراء التي تنتهي قوافيها بكلمات م�شرتكة ا لألفاظ
خمتلفة املعاين� ،أو ما يعرف يف �أحد �أوجهه باجلنا�س،
على ان امل�شرتك اللفظي يف بع�ض ا لأحيان �أو �أكرثها �أقوى
َ
اجلنّة بفتح �أوله
من �أدب اجلنا�س نف�سه ،فمن اجلنا�س
ُ
واجلنّة ب�ضم �أوله واجلِ نّة بك�رس �أوله ،فاملعاين الثالثة
خمتلفة بفعل احلركة و �إن احتد اللفظ ،ولكن يف امل�شرتك
اللفظي ا لأغلب �أن يتحد اللفظ مع احلركة والت�شكيل ويبقى
للكلمة �أكرث من معنى بل ع�رشات املعاين وقد تفوق لأكرث
من مائة معنى بل املئات كما يف كلمة «اجلمل» ،وهذا ما
يعطي ا لأديب بعامة وال�شاعر بخا�صة مرونة ما بعدها
مرونة يف تطويع القافية ونظم الق�صيدة على منوال واحد
خمتلف املعنى بني بيت و �آخر ،وقد يحتاج القارئ وحتى
اللبيب منهم �إلى ا�ستخدام معاجم اللغة للوقوف على
معنى البيت بخا�صة �إذا خال من دالة �أو عالمة تهديه الى
املعنى.
وحتى ال ن�ستغرق يف ��شرح املعميات واملبهمات ،ف�إن
�شبني املقيم يف
ال�شاعر اجلزائري الدكتور عبد العزيز خمتار ِّ
�سهل علينا الدرب بكتابه ال�صادر
العا�صمة الربيطانية لندنّ ،
حديثا 2018م عن بيت العلم للنابهني يف بريوت حتت عنوان:
«اخلال و�أ�رضابه يف قوايف ال�شعراء على �ضوء دائرة املعارف
احل�سينية للكربا�سي» يف � 359صفحة من القطع الوزيري.
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