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وإن وراء ظهري يابن ليلى

الديوان

أناس ًا ينظرون متى أؤوب

هذا �شاعر يريد العودة �إلى �أهله ،فهم يف �أ�شد ال�شوق
له� ،أما ابن ليلى الذي توجه �إليه بهذا البيت فهو
الأمري عبدالعزيز بن مروان بن احلكم،وايل م�رص،
و�أما ال�شاعر فهو مواله ن�صيب بن رباح ،ون�صيب ب�ضم
النون ،وكان �أهل البادية ي�سمونه الن�صيب تفخيما
له ،وهو �صاحب الأبيات ال�سائرة التي ين�سبها البع�ض
الى عنرتة بن �شداد:
ف�إن �أك �أ�سودا فامل�سك �أحوى
وما ل�سواد جلدي من دواء
ولكن تبعد الفح�شاء عني
كبعد الأر�ض عن جو ال�سماء
وقد زار ن�صيب عبدالعزيز بن مروان مب�رص و�أبط�أت
جائزته فقال:
و�إن وراء ظهري يابن ليلى
�أنا�سا ينظرون متى �أ�ؤوب
�أمامة منهم ومل�أقييها
غداة البني يف �أثري غروب
تركت بالدها ون�أيت عنها
ف�أ�شبه ما ر�أيت بها ال�سلوب
ف�أتبع بع�ضنا بع�ضا فل�سنا
نثيبك لكن الله املثيب
فعجل عبدالعزيز جائزته و�رسحه ،وليلى التي ا�شار
اليها ن�صيب �أم عبدالعزيز من كلب ،وكان اليعطي
�شاعرا حتى يذكرها يف �شعره ل�رشفها،فكان ال�شعراء
يذكرونها با�سمها يف �أ�شعارهم ،وذكر �أن جرير مر
بن�صيب وهو ين�شد فقال له :اذهب ف�أنت �أ�شعر �أهل
جلدتك ،فقال ن�صيب :وجلدتك يا �أب��ا ح��رزة ،ومن
ق�صائده املختارة قوله:
�أهاج هواك املنزل املتقادم
نعم وبه مما �شجاك معامل
م�ضارب �أوتاد و�أ�شعث داثر
مقيم و�سفع يف املحل جواثم
لقد راعني للبني نوح حمامة
على غ�صن بان جاوبته حمائم
هواتف �إما من بكني فعهده
قدمي و�أما �شجوهن فدائم
ون�صيب مولى عبدالعزيز بن م��روان ،وكان لبع�ض
العرب من بني كنانة فا�شرتاه عبدالعزيز منهم و�أعتقه،
وهناك روايات �أخرى منها �أن قومه �أعتقوه وا�شرتى
عبدالعزيز والءه منهم و�أول ما قاله لعبدالعزيز من
�شعر:
لعبدالعزيز على قومه
وغريهم نعم غامره
فبابك �ألني �أبوابهم
ودارك م�أهولة عامره
وكلبك �ألني باملعتفني
من الأم باالبنة الزائره
وكفك حني ترى ال�سائلني
�أندى من الليلة املاطره
فمنك العطاء ومني الثناء
لكل حمربة �سائره
وكان ن�صيب �شاعرا فحال ف�صيحا مقدما يف الن�سيب
واملديح ،عفيفا مل ين�سب قط �إال بامر�أته ،ومل يكن له
حظ بالهجاء ،روى ابن اجلوزي ب�سنده ان معاذا �صاحب
الهروي قال :دخلت م�سجد الكوفة فر�أيت رجال مل �أر قط
�أنقى ثيابا منه ،وال �أ�شد �سوادا ،فقلت له :من �أنت؟
قال:ن�صيب ،فقلت�:أخربين عنك وعن �أ�صحابك،فقال:
جميل �إمامنا،وعمر بن �أبي ربيعة �أو�صفنا لربات
احلجال،وكثري عزة �أبكانا على الأطالل والدمن ،وقد
قلت ما �سمعت ،قلت :ف�إن النا�س يزعمون �أنك ال حت�سن
الهجاء ،فقال� :أف�أقروا يل �أين �أح�سن �أن �أمدح؟ قلت :نعم،
فرتى �أال �أح�سن مكان عافاك الله �أخزاك الله؟قلت:بلى،
قال :ف�إين ر�أيت النا�س رجلني،رجال مل �أ�س�أله فالينبغي
�أن �أهجوه ف�أظلمه،ورجال �س�ألته فمنعني فكانت نف�سي
�أحق بالهجاء �إذ �سولت يل �أن اطلب منه «انتهى» تويف
ن�صيب �سنة  .125ودمتم �ساملني.

منذ ف�ترة ق�صرية ويف �إح���دى ال��دول
الأوروبية التقيت برجل بريطاين عن
طريق ال�صدفة يف �إحدى حافالت النقل
العام ،جل�س الرجل بجانبي وما �إن بد�أنا
احلديث � اّإل وفاج�أين ب�إملامه الغزير عن
الكويت ومعاملها وتاريخها وعلى وجه
اخل�صو�ص فرتة الغزو العراقي الغا�شم
يحدثني مبعلومات
يف �سنة  ،1990وكان ّ
دقيقة و�أح��داث تاريخية تخ�ص ن�ش�أة
الكويت وا�ستقاللها عام  ،1960ولكن
ما �شدين �أكرث هو حديثه عن جتربته
ال�شخ�صية مع الكويت عام  ،2014حيث
�أثنى على �أهل الكويت و�أ�شاد بالكرم
وح�سن ال�ضيافة التي يتح ّلى بهما �أهل
الكويت ،فقد زار الكويت حل�ضور �إحدى
امل�ؤمترات الهند�سية ،وبعد و�صوله
ا�ست�ضافه �صديقه الكويتي يف منزله
و�أعرب عن انبهاره باملبالغة يف �إكرام
ال�ضيف واحرتامه يف الكويت.
ويف ليلة م��ن الليايل ا�صطحبه �إلى
دي��وان العائلة الر�سمي لينده�ش من
فكرة ال��دي��وان يف الكويت ،فلم يجد
و�صف ًا ي�صف فيه ه��ذا املظهر �سوى
حد
اللوحة الفنية ،وكان معجب ًا �إلى ٍ ّ
كبري بالتزام اجلميع بارتداء اللبا�س
الكويتي التقليدي ،و�أُعجب كذلك بفكرة
تبادل اخل�برات والأح��ادي��ث ومناق�شة
�ش�ؤون احلياة املختلفة حيث و�صف هذا
الديوان بامللتقى الفكري واالجتماعي.

قرر �أن ينقل هذه
وبعيد رجوعه لبالده ّ
التجربة �إلى �أ�رسته و�أ�صدقائه ،فجمع
العائلة و�أب��ن��اء عمومته و�أ�صدقائه
وزمالئه يف منزله ،واعتاد على هذا
الأم���ر يف ك��ل �أ�سبوع وب�شكل م�ستمر
ف�أ�صبحت ع��ادة �أ�سبوعية ال تنقطع،
والظريف �أنه �أطلق على املكان ا�سم الـ
«ديوان  ، »Diwan -ف�أ�صبح هذا اال�سم
رواد املكان ،والآن
دارج بينه وبني ّ
يعمل على �إقناع �أفراد جمتمعه بتوطيد
العالقات بينهم وتطبيق جتربة الديوان
فيما بينهم.
ال��دي��وان من��وذج م����شرّ ف ي�ستحق �أن
ُي�رضب به املثل ،وه��ذا الأم��ر يدعو
للمفخرة ،فينبغي علينا �أن ال نطم�س
ه��ذا التقليد يف جمتمعنا ،كما يجب
على الآباء ّ
حث �أبنائهم على �إحياء هذا
النوع من العادات والتقاليد ملا له من
نفع على املجتمع ،كما �أن على الدولة
ومن خالل جهاتها الر�سمية ,وعلى وجه
اخل�صو�ص وزارة الإع�لام� ,أن حتر�ص
على غر�س هذه النوعية من العادات
والتقاليد ،ف�أقرتح �إن�شاء جهة ر�سمية
متخ�ص�صة تدعم وحتافظ على هذا الإرث
وت��روج ل��ه ،وحت��ث الأج��ي��ال القادمة
ّ
للتم�سك مببادئه ال�صحيحة التي تربز
روح الثقافة الكويتية امل�ستقاة من
الثقافة الإ�سالمية بقيمها الرا�سخة
والثابتة على مر ال�سنني.

ضوء أخضر

وجهة نظر

فاطمة الطباخ

تفاخر بإنسانيتك قبل شهادتك ()2-1
تتعر�ض ملواقف كثرية يف احلياة حمرجة
وخ�صو�ص ًا يف جمال االذاعة والتلفزيون
والتقدمي واحلل باجلواب الدبلوما�سي
و�رسعة البديهة هي املنقذة للموقف
احيانا ،ي�أتيك �ضيف من الوزن الثقيل
باجنازاته ،رمبا يكون فع ً
ال �أو باعتقاده
ويحتاج حماور ًا يليق به ليخرج ما يف
جعبته واحيانا كثرية ال ميكن اختيار من
يحاوره بدقة �أو من على م�ستواه.
فعليه تقبل اللقاء والتفاعل ،وال تخلو
اجابات بع�ض ال�ضيوف املمتع�ضني من
اظهار الأنا العالية حتى يبني للذي �أمامه
انه متف�ضل عليه باللقاء وانه �صاحب
�صوالت وجوالت وان املذيع الذي �أمامه
قزم.
�شاهدت لقاء للكاتب واالع�لام��ي مفيد
فوزي يف �إحدى القنوات وا�ستغربت انه
بن�ص االجابة يقول للمذيع الذي اجاد
اداء مهمته يف اللقاء ،عفوا انت ا�سمك
ايه؟ انا ماعرفت�ش ا�سمك!! اوووبا وهذا
اي�ضا حدث مرة من املرات معي وا�رشح
لكم بالتف�صيل كلتا احلالتني واف�رسها
 ،ورمبا يكون اخلط�أ منا نحن كمقدمني
الله العامل.
عندما ي�س�ألك ال�ضيف وانت باللقاء انت

منو انا ما �أعرفك؟ واذا افرت�ضنا النوايا
احل�سنة فيعني انه فعال ال يعرفك لأنك
مل تعرف بنف�سك قبل اللقاء ،فهنا مهم
احل�ضور قبل الربنامج بوقت حتى يت�سنى
التعارف وك�رس اجلمود ،واذا ال�شيطان
بد�أ يو�سو�س فيعني انه مل يتنزل ملعرفة
م��ن ي��ح��اوره وال يهمه واذا راده على
اختالق الخيك االع���ذار فال�ضيف رمبا
ح�رض مت�أخر ًا ومل ي�سمح بالتعارف مع
انه ذلك ال ي�شفع له الن يجب �أن ي�س�أل عن
ا�سماء من �سيحاورونه وا�سم الربنامج
واملخرج والوقت بالتلفون ويف حالة
الت�أخري ان املذيع او ال�ضيف دخلوا
ب�رسعة والربنامج بد�أ وما كو وقت فمن
م�س�ؤولية فريق االعداد اعالم ال�ضيف �أو
املذيع بال�شخ�صية وم�سماها واجنازاتها
ب��ورق��ة خارجية واع��ط��ا�ؤه��ا لالثنني
وتتعدد احللول ،لكن غري م�سموح لك
ك�ضيف او حتى كمذيع ا�ست�صغار احدكما
وبطريقة مفتعلة حمرجة تطف�ش امل�ستمع
وما حت�س�سه بالراحة باللقاء وت�ستفزه
ويغري ب�سبتكم املحطة فهذا �أمر مرفو�ض
ب�برام��ج ال��ه��وا ال��ت��ي ت��ه��دف لتوعية
النا�س والربامج الثقافية �أو احلوارية
والعلمية.

أطباق الباذنجان

 ...والكمبيوتر عطالن

�شد انتباهي خرب يف �إح��دى ال�صحف املحلية
الزميلة مفاده قيام �أحد مزادات نيويورك ببيع
حا�سوب �آيل «البتوب» ت�سبب يف انت�شار برامج
خبيثة كبدت العامل خ�سائر تناهز  95مليار
دوالر وال���ذي ق��د ارف��ق اخل�بر ا�صابته ب�ستة
فريو�سات خبيثة قبل �سنتني وكان �سببا يف �أن
يكون نقطة انطالق برامج �ضارة انت�رشت حول
العامل وبات معرو�ضا للبيع يف مزاد علني ومن
املحتمل �أن ي�صل �سعره �إلى م�ستوى قيا�سي وهو
من نوع �سام�سونغ �إن �سي و�أفاد اخلرب ب�أنه قد مت
عزله منذ فرتة عن �أي �شبكة انرتنت واعتبار هذا
احلا�سوب مبثابة قطعة فنية ت�ستخدم لأغرا�ض
�أكادميية ،ودرءا ل�رشه الذي كلف العامل خ�سائر
فادحة حتى ال ينتقل حمتواه اخلطري الى اخلارج
مرة �أخرى ويبد�أ يف ن�رش ال�ستة فريو�سات التي
ا�صابته دفعة واحدة وت�سببت يف �ضياع �أموال
خدمات ال�صحة العمومية يف بريطانيا وم�ؤ�س�سات
كثرية تابعة للنظام �إذ يو�ضح القائمون على
املزاد �أن من �سي�شرتي احلا�سوب املحمول عليه
�أن يعرف �أن ا�ستخدامه ممنوع داخل الواليات
املتحدة ب�أي �شكل نظرا لقدرته على ت�شكيل خطر
�أمني وتهديد خل�سائر يف غنى عنها جمدد ًا وما
�شدين فعال �أن ت�ستغل هذه القطعة الفنية امل�سببة
لدمار �شامل يف قارة كاملة ودول حول العامل يف
غر�ض الدرا�سة الأكادميية �أو كقطعة فنية وب�صدق
ف�إن مثل هذه الأخبار الغريبة ت�شد انتباهي ملا
فيها من طرافة وكثري من املغزى يف بيع مثل هذا
الكمبيوتر املحمول بهذا ال�سعر املرتفع الذي
ي�شكل للدولة دخال جيدا بالإمكان �أن ت�ستفيد به
يف �أغرا�ض ان�سانية �أخرى مثل البحوث العلمية �أو
الطبية وغريها وب�صدق ف�إين �أقرتح على حكومتنا
بعد قراءة هذا اخلرب �أن تفتح خمها معاي �شوي
وتفهم مغزى املقال من �أول �سطر ،فنحن منتلك
يف الدولة ومن خالل �أجهزتها التي تنت�رش يف
مبانيها عينات من مثل هذا الكمبيوتر الآيل اال �أن
ما عندنا يكون على �شكل ان�سان حقيقي ،ت�ستطيع
احلكومة �أن ت�ستثمرهم يف زيادة مدخولها ببيع
بع�ض موظفي الوزارات الى املختربات الطبية
والعلمية حول العامل لال�ستفادة مما يف بع�ضهم
من فريو�س مدمر تنامى ب�سبب الوا�سطة يف الأجهزة
احلكومية على �شاكله هذا الفريو�س اخلطري الذي
كلف النظام الربيطاين ال�صحي والعاملي �شوية
و�شويات من املليارات حتى مت عزله وفك النا�س
من �رشه وهذا بال�ضبط ما نحتاج �أن نفعل مع
بع�ض العقول غري املنتجة والتي �أ�صيبت بفريو�س
اخلمول والتقاع�س اثر تناولها �أطباق الفول
وحبات الفالفل وحم�سات الباذجنان والتي ثبت
علميا �أنها امل�سبب الأول للغباء والغازات حني
ت�ستمع ل�صوت «متاغر» �أي جت�ش�ؤ املوظفة التي
�أمامك وت�شم رائحة كيلو الثوم الذي مت و�ضعه يف
حم�سة من احلم�سات املنت�رشة بني �أروقة الإدارات
�سواء املدر�سة منها �أو غريها يف جميع مرافق
الدولة وال��وزارات بال�صباح الى فرتة ما قبل
الظهر وقد نادت على عامل اخلدمة والتنظيف
�أو �أي من ي�ستطيع اللحاق مبناولتها بطل ال�سفن
�أب الذي ن�سيته يف كي�س املطعم الذي التهمت
يف �أطباقه �آخر باذجنانة ت�سببت لها باحلارج
وللمراجع ب�سماعه جملة املوظفني املعهودة
«راجعنا بكرا الكمبيوتر عطالن» وبعد هذا اخلرب
وهذا التحليل الذي �أمامكم قراءنا الأعزاء �أمتنى
�أنكم قد ا�ستوعبتم معنى �أن الكمبيوتر عطالن
والذي ت�رصح وي�رصح به املوظف حال مراجعته
يف الوزارات فاملق�صد �أن مخ املوظف الذي التهم
ما يف املطعم من زيت وم�شكل باذجنان بايت
قد تعطل ويحتاج الى كا�س �شاي ونومة الى �أن
ينتهي الدوام واملراجعة مرة �أخرى قبل ان يبد�أ
االفطار يف اليوم التايل ورم�ضان كرمي.

زاوية أمنية

حامد السيف

حمد عبداهلل السريع

www.wijhatnathar.com

المستقبل المجهول ...والمستقبل المدروس ()2-1
امل�ستقبل املجهول ه��و ك��ل �شيء
غ�ي�ر خم��ط��ط لأي����ام����ه ال��ق��ادم��ة
وغ�ير م�ستغل المكاناته املادية
وامل��ع��ن��وي��ة بالطريقة املثالية
ال�صحيحة بحيث ت�صبح �أم��وره يف
عامل الغيب ما ي�ؤدي �إلى احتماالت
ونتائج غ�ير معروفة وحتمل كل
املخاطر امل�ستقبلية املجهولة،
�أما امل�ستقبل املدرو�س فهو مبني
على فكر علمي ومتوقع نتائجه
واملبني على �أهداف حمددة وي�ستغل
كل املدخرات املادية واملعنوية
خلدمة خططه امل�ستقبلية ،ومن
تلك املقارنة الوا�ضحة املعامل يف
االجتاهني بني امل�ستقبل املدرو�س
وامل�ستقبل املجهول ،كيف ن�سقط
ذلك على بلدنا الكويت؟ ان الكويت
يف بداياتها كانت ت�سري على خطط
ودرا���س��ات فنية وحققت الكثري من
االجنازات االيجابية يف كل التوجهات

العلمية وال�صحية والثقافية �إال �أنها
يف ال�سنوات الأخ�يرة تراجعت عن
ذل��ك و�صارت معظم م�ؤ�رشاتها يف
�آخر الركب بني دول املنطقة وذلك
لال�سباب التالية:
 – 1ان الدولة متلك وتدير معظم
م�ؤ�س�سات البلد وال تريد ا��شراك
القطاع اخلا�ص يف التملك والإدارة
بطرق قانونية وتنظيمية وا�ضحة
املعامل ما خلق �إدارة بريوقراطية غري
منتجة ما يقودنا الى املجهول.
 – 2االعتماد على الدولة اال�ستهالكية
ال��رع��وي��ة ب��ال����صرف غ�ير العادي
على الرواتب والكوادر والدعم غري
العادي لكل �شيء ما �سي�ؤدي الى
ق�صور املوارد املالية لل�رصف على
ميزانية الدولة ،وهذا ب�شهادة كل
التقارير الدولية من دون التفكري
بالرت�شيد وح�ساب امل�ستقبل ما
يقودنا الى املجهول.

الضريبة المضافة وضريبة %5
ي�سعى البنك ال���دويل ال��ى و�ضع العديد
من ال�ضوابط على دول العامل يف مراقبة
امل�رصوفات املالية للدولة وفر�ض �رضائب
على املواطنني لكل دولة.
البنك ال���دويل �ضوابطه ال��ت��ي ي�صدرها
تتناق�ض مع قراراته ففي حني يلزم الدول
التي متلك عوائد مادية بكبح امل�رصوفات
وفر�ض ال�رضائب املالية على مواطنيها،
يقوم بال�ضغط عليها من جهة اخرى للتربع
الى دول العامل املحتاجة بل و�إلزامها يف
بع�ض الأحيان بدفع اموال دون املطالبة بها
وتعترب ك�أنها اموال معدومة.
دولة الكويت هي من اكرب الدول التي ت�ساهم
وت�ساعد ومتنح وتدعم دول العامل �سواء
عن طريق �صندوق النقد الدويل �أو من خالل
االتفاقيات الثنائية بينها وب�ين الدولة
املقرت�ضة.
دول��ة الكويت تقدم امل�ساعدات بفوائد
منخف�ضة التكاليف وال ت�شكل �أي �ضغوطات
مالية على الدولة املقرت�ضة وكثري من تلك

االموال متنح كهبات غري مرجوعة.
بع�ض ال��دول عندما تعجز عن �سداد الدين
وتقدم طلب ًا تلتم�س منه ا�سقاط الفائدة
�أو جزء منها ف�إن الكويت توافق على تلك
الطلبات مراعاة لظروف تلك الدول ،كما ان
اللجان اخلريية والتطوعية يف الكويت تقدم
امل�ساعدات الكثرية واملميزة لكل �شعوب دول
العامل دون ان تلتفت الى ان تلك امل�ساعدات
تقدم للم�سلمني �أو لأي ديانات اخرى.
ومواقف دول��ة الكويت وا�ضحة وهي تهب
مل�ساعدة ال��دول التي تتعر�ض للكوارث
الطبيعية من حيث تقدمي امل�ساعدات بكل
انواعها �سواء �أغذية �أو مالب�س �أو �أدوية
بالإ�ضافة الى �إر�سال الطواقم الطبية الكويتية
لعالج امل�صابني من احلوادث والكوارث يف
املناطق املنكوبة.
كل تلك الهبات وامل�ساعدات التي تقدمها
دولة الكويت والتي ت�سجل وتدون غالبيتها
ب�صندوق النقد ال���دويل تبني �أن حكومة
دولة الكويت لديها ميزانيتها املالية دون

وج��ود عجز م��ايل وتلك امليزانية تكفيها
وتزيد لتقدم امل�ساعدات �إال �إن ذلك ال يكفي
من وجهة نظر �صندوق النقد الدويل ويريد
ذلك ال�صندوق ان يلزم حكومة دولة الكويت
بفر�ض ال�رضائب على امل��واط��ن الكويتي
دون ان يو�ضح الأ�سباب من وراء ذلك �إال
�إلزام احلكومة بتطبيق ا�سلوب التق�شف على
املواطن عرب فر�ض ال�رضائب عليه وتخفي�ض
رواتبه.
دول جمل�س التعاون بد�أت بتطبيق ال�رضيبة
امل�ضافة و�رضيبة الـ « »5٪على مواطنيها
وعلى املقيمني على �أر�ضها �أو ال�سياح وهذا
قرار يعنيها ولكن يف الكويت ف�إن جمل�س
الأم��ة نطالبه �إن يرف�ض تلك ال�رضائب �أو
حماولة تخفي�ض الرواتب لأننا ن�شعر �أن
�صندوق النقد ال��دويل �سوف ي�ضغط على
حكومتنا لإلزامها بتخ�صي�ص تلك املبالغ له
ليوزعها مبعرفته على من يعتقد انها دول
حمتاجة.
وال�سالم عليكم.

