
السنة الرابعة) 1127(م العدد 2003أكتوبر  31هـ الموافق 1424رمضان  5الجمعة 

 
 

 

 ...!توضيح على األقل

 صالح الشيحي

عبد اهللا بن "، تناوال مسألة كان الشيخ "الجوهرة محمد العنقري"، و "عبد العزيز الصويغ"الزميالن 

قد أفتى بها، حول مطالبة الزوجة لزوجها بالعالج، وقال فيها ـ نقالً عن الزميلة الجوهرة ـ" جبرين

وال أجرة الطبيب ألن ذلك ليس من , بأنه ال يجب على الرجل أجرة عالج زوجته وال قيمة األدوية

 فهو كرم, حاجاتها الضرورية المعتادة وإنه إذا فعل ذلك
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السنة الرابعة 1126م العدد 2003أكتوبر  30هـ الموافق 1424رمضان  4الخميس 

 
 

 

 ..!دّجال لكل ألف مواطن

 صالح الشيحي

 ..!نصف النساء العربيات يؤمن بالخرافة

ـ وحوالي نصف مليون دجال يمارسون أنشطتهم، سراً وعالنية في الدول 

 !مليارات دوالر سنوياً على المشعوذين 5العربية، فيما ينفق العرب نحو 

والتي " محمد عبد العظيم"ـ هذا كله جاء في دراسة أعدها الباحث المصري 

 ..! دجال لكل ألف مواطن عربي: توصل من خاللها إلى معدل

ـ استرجعت هذه المعلومة المزعجة، أول أيام رمضان، عندما وصلتني رسالة 

 "..!منجمك المحترف" يصف نفسه بلقب " أنجيال كيرتيس" من شخص يدعى 

م ستكون مهمة جدا لك ألنها  2004سنة " : النصاب المحترف"ـ يقول هذا 

ستجلب نقطة تحول لك في شؤونك المالية وستكون قادراً على الهروب من الدورة 

 "..!التي وجدت نفسك فيها في خالل األشهر القليلة الماضية

أنت متأثر : "ـ وفي جزء آخر من رسالته ، التي أرسلها فيما يبدو لكثيرين غيري

بحركة الزهرة بشكل خاص في ترتيبك لبداية هذه السنة الجديدة ، حتماً ستحدث 

كل التغيرات التي تتمناها، كان مهما جداً أن أرسل لك ألخبرك بذلك، اآلن أقترح 

عليك أن أقوم بإعداد دراسة كاملة لك ، للسنة القادمة ، ستكتشف األحداث 

أنا متأكد من وقوع هذه .. وحدثاً بحدث.. تاريخاً بتاريخ.. بالتفصيل الكامل

 "..!أنجيال كيرتيس"منجمك المحترف .. األحداث، أنصحك بالتواصل معي اآلن

 ..!ـ انتهت الرسالة

ـ نموذج من الهراء ـ أو قل العبث ـ الذي يتم الترويج له كل يوم عبر شبكة 

اإلنترنت، أردت أن أشير نحوه؛ لعل الجهات التي تمتلك المقدرة ، على تحصين 

عقول شبابنا وبناتنا، أن تبادر لذلك، على األقل حتى ال نجد أنفسنا، يوما ما ، 

 ..! محاصرين بألف أنجيال، وألف كيرتيس 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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السنة الرابعة) 1125(م العدد 2003أكتوبر  29هـ الموافق 1424رمضان  3األربعاء 

 
 

 

 !حكاية مقال ممنوع

 صالح الشيحي

عند مغرب يوم أمس، وقبل أن أرمي أول تمرة سكري مغموسة بقشطة المراعي 

 ..!في جوفي اليابس، رن هاتفي

، الذي فاجأني بصوته "علي األعرج "ـ كان المتصل رئيس قسم المجتمع 

 "!رئيس التحرير يقولك المقال غير صالح للنشر ؛ هات غيره :" الرخيم

 "!بسرعة :" ـ ويضيف بنبرة غاضبة

، أم هي "طارق إبراهيم" هذه ؛ ال أدري هل كانت بقية رسالة" بسرعة " ـ كلمة 

 !نفسه، الذي استغل الفرصة" علي األعرج"من 

ـ لم يكن المقال دينياً، وال سياسياً، وال اقتصاديا، وال رياضياً، وال فنياً، وال 

 ..!أدبياً

ـ لم يكن المقال معنياً باستراتيجية الضربات القاسية التي تنتهجها المقاومة 

 !العراقية

 !ـ ولم يكن معنياً بإمكانية وجود قاعدة أمريكية في الصحراء الجزائرية

ـ ولم يكن مهتماً بتصريحات مهاتير محمد ضد اليهود بعد أن شارف على 

 !التقاعد

ـ ولم يكن معنياً بالعمة نور أو داود حسين أو ملك روحي أو الحيالة أو طاش أو 

 ..!كناريا وشركاه

 !ـ كان المقال علمياً بحتاً، لكن على حبة ونص

ـ كان لزاماً علي وفي هذا الوقت الحرج، أن أبعث بمقال آخر على جناح 

بعثها لي " علي الشدي" السرعة، بحثت في أرشيفي، فوجدت رسالة كان الزميل 

جائزة األمير عبد اهللا لاللتزام " مرفقاً بها مقاالً له كنت قد طلبته منه، تحت عنوان

 "..الوظيفي

يقترح جائزة تمنح للموظفين الذين تظهر التقارير " الشدي"ـ وجدت الزميل 

 !التزامهم بسلوكيات العمل، والمحافظة على أوقات الدوام

ـ هنا، وبثقة مطلقة، وتامة، أستطيع القول إنكم لو قرأتم المقال الذي منعه رئيس 

التحرير هنا، لحصلتم جميعكم على هذه الجائزة، فقط ألن ذلك المقال يحتوي على 

!نصائح قيمة، مفيدة، مهمة، ساخنة، وثمينة جدا، وغير موجودة في أي مكان آخر

ـ كل ما عليكم إن أردتم الحصول على نسخة من المقال الممنوع، أن تتصلوا 

قائمة المراسالت
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السنة الرابعة) 1124(م العدد 2003أكتوبر  28هـ الموافق 1424رمضان  2الثالثاء 

 
 

 

 ..!حساسية

 صالح الشيحي

 !سؤال، كثيراً ما مات أمامي دون إجابة شافية

ـ السؤال حول سبب تنامي الحساسية من ثناء الصحافة على المنتجين أو 

 !المتطوعين أو المتبرعين في مجتمعنا

وحده .. ـ كثيراً ما ترافق الثناء مع التهم المعلبة، كالنفاق والمداهنة والتزلف

 !الكاتب المسكين من يدفع الثمن

والذي كان ضيفاً مهماً على الزاوية " عبد الرحمن بن مساعد"ـ يسألني األمير 

خالل اليومين الماضيين ـ وهو محق في سؤاله ـ عن أسباب إحجام الكتّاب عن 

 !وكالعادة لم أعثر على إجابة.. الثناء على المتميزين في كل مجال

 !ـ فنحن كثيراً ما سلطنا سيوفنا على المسيء

 ! ـ وقليالً ما كنا نثني على المحسن نظير إحسانه

هنا ؛ وألننا في رمضان، وكسراً لهذه الصفة السلبية التي بدأت تكبلنا، ** 

 ..سأتحدث عن رائد من رواد العمل الخيري في السعودية

 "..سلطان بن محمد بن سعود الكبير"ـ األمير 

ـ وألنني ذو ذاكرة مليئة بالثقوب، وبالتالي لست راصداً ألعماله الخيرية 

 "!عبد الرحمن الشثري" وتبرعاته كافة، فقد استعنت بذاكرة صديقنا القدير 

ـ اكتشفت أن األمير ـ على نفقته الخاصة ـ قام بإنشاء وبناء وتجهيز عشرين 

مركزا حديثاً متقدماً ألمراض الكلى في مناطق مختلفة ـ كالباحة ونجران وحائل 

 ..!ورفحاء وجازان ومحايل عسير وتثليث وغيرها

 ..ـ قام أيضاً بإنشاء مركز متقدم لتشخيص أمراض القلب في حائل

ـ كما قام ـ وهذا الجميل هنا ـ بإنشاء طريق إسفلتي بطول مئة كيلو متر يربط 

 !تربة حائل بقرية الحيانية على نفقته الخاصة، وطريق آخر ال أدري أين

هذا فضال عن تبرعاته اإلنسانية واالجتماعية ومساهماته في قطاع السعودة 

 ..وغيره

كم نحن بحاجة إلى أكثر من محِسن، يهدون كثير إحسانهم لفقراء : ـ بقي القول 

 ..! هذا البلد، عن قناعة ورضا
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السنة الرابعة) 1123(م العدد 2003أكتوبر  27هـ الموافق 1424رمضان  1االثنين 

 
 

 

 ...! إذا ذهب العتاب

 صالح الشيحي

عطفاً على " عبد الرحمن بن مساعد"عتب المحب تلقيته يوم أمس من عدد من محبي األمير الشاعر 

 "...!أحمد محمد سالمة"مقال 

 ... !ـ كما ظننت ؛ فقد خالط األمر لبس، وكان هناك تحميل للكلمات أكثر مما تحتمل

 ... !ـ هذا فضالً عن كثيرين أخرجوا الكلمات عما تحمله من براءة وعفوية

 ... وليس لنا سوى قبوله حفاظاً على الود... ـ على كل حال هو عتاب المحب

المشكلة هي أن جمهور الشعر الشعبي نقل تقاليد الحفالت الغنائية ... ـ دعونا اآلن نتحدث بصراحة

 !لألمسيات الشعرية 

 ... !ـ نقلوا تقاليد هذه لتلك ، وهذا خطأ فادح

 ... ـ الشعر يتطلب اإلصغاء

فالصمت في حرم ... فإذا وقفت أمام حسنك صامتا"ـ بل إن متعة الشعر تكمن في اإلصغاء إليه، 

 "!الجمال جمال

 !ـ على العكس تماماً من الغناء 

 !ـ والذي يتطلب أشياء أخرى ـ الرقص مثالً 

 ... ـ وهذا ما يجب أن يعيه جمهور الشعر الشعبي

ـ نعم استمتع بالشعر الفصيح أكثر من استمتاعي بالشعر الشعبي؛ غير أن هذا ليس هو ما كان 

 !يدفعني لاللتفات يميناً ويساراً 

هناك من حضر وهو يظن أنه ... ـ ما دفعني لذلك، هو أن هناك من أفسد علي متعة االستماع

 ... !يحضر حفلة غنائية

ـ هذا ما أزعجني تحديداً؛ لذا ليس صحيحاً على اإلطالق أن مقال يوم أمس حمل بين طياته ما يشير

 ... عبد الرحمن بن مساعد أو من شعره) الشاعر( إلى التقليل من 

 )... !غير المبرر(ـ بقيت نقطة مهمة المني فيها البعض وهي وصفي لبعض التصفيق بـ

 ـ الموني دون أن يعلموا أن األمير نفسه قال بذلك ، وباعتراف
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السنة الرابعة  )1122(م العدد 2003أكتوبر  26هـ الموافق 1424شعبان  30األحد 

 
 

 

 " !أحمد محمد سالمة " 

 صالح الشيحي

لست من هواة الشعر الشعبي، ومما يحمد لهذه الصحيفة، باعتقادي ، هو عدم 

 !إتاحتها للشعراء بالتفحيط في صفحاتها

 ..!سيجد صعوبة في تقديم نفسه) الشعر الحقيقي(ـ غير أن هذا ال يعني أن 

بل إن الشاعر الحقيقي .. ـ الشعر أو الشاعر الحقيقي يقتحم القلوب قبل الصحف

 ..!الصحف هي التي تبحث عنه.. ليس بحاجة للصحف أصالً

ـ أسوق هذا الكالم بعدما وجدت نفسي، مدعواً، وسط المئات من حضور أمسية 

 "!عبد الرحمن بن مساعد"األمير 

ـ وألنه، ليس لي، ال في الشعر ، وال في الشعير؛ فقد كنت أتثاءب طوال 

 !األمسية

األول، كثرة التصفيق، بمناسبة ودون .. ـ كثيراً ما كنت سأغفو؛ لوال أمران 

 !مناسبة

ـ واألمر اآلخر، شخص كان يجلس خلفي، ويصرخ بأعلى صوته كلما غفوت 

 "..!مجلس رجال: "قائالً

مجلس .. مجلس رجال" ـ كان كلما توقف الشاعر عن إلقاء القصائد صرخ هو 

 "!رجال

هي إحدى قصائد شاعر األمسية؛ التفت للزميل " مجلس رجال"ـ اكتشفت أن 

وقلت له يبدو أنني سأصعد للمنصة وأقوم بتقبيل رأس " عبد الرحمن بحير"العزيز 

؛ "مجلس رجال"الشاعر، وأطلبه، وأرجوه ، وأتوسل إليه بأن يقرأ علينا قصيدة 

 !على األقل حتى يسكت هذا الشخص المزعج خلفي

ـ لم أكن في األمسية، كنت في صراع مع النوم، كنت أجاهد عبر إدارة رقبتي 

 !يمينا وشماالً لالستمتاع بالقاعة وديكوراتها وتفحص وجوه الحاضرين

 "..!أحمد محمد سالمة: "ـ حتى أنشد الشاعر قصيدته األكثر من رائعة

ـ وعلى الرغم من كوننا مازلنا نفتقد أدب االستماع، إال أنني خرجت بقناعة، أن 

 !القصيدة، كانت أجمل من ألف مقال، يتناول الهم العام

ـ كم أتمنى من الزمالء هنا أن يقوموا بنشرها، فإن لم يفعلوا كعاداتهم الجميلة؛ 

فما عليكم أنتم سوى البحث عنها لتكتشفوا ـ من خاللها ـ صورة صادقة لحالة 

 ..واحدة من حاالت الخلل اإلداري المعشش في رؤوس صغار المسؤولين لدينا
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على هذا الحس اإلنساني المرهف، " عبد الرحمن بن مساعد"ـ ألف تحية لألمير 

 ..! ، وكل عام وأنتم بخير"أحمد محمد سالمة" وألفٌ ، ُأخرى، لـ
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السنة الرابعة) 1121(م العدد 2003أكتوبر  25هـ الموافق 1424شعبان  29السبت 

 
 

 

 ! إما رهبة أو عدم رغبة

 صالح الشيحي

وجد أغلب المحالت التجارية خاصة في المدن الصغيرة ترفض استقبال "يقول إنه 

 "!بطاقات االئتمان

 !ـ طبعاً ليس هناك أمر مستغرب

ـ هنا وهناك، كثيرون، هم الذين يريدون أن يتعاملوا يدا بيد؛ إما بسبب الحيرة، 

 !أو لرهبة؛ أو لعدم رغبة

العميل أو حامل البطاقة ال يمكنه استخدامها في تسديد رسوم: "ـ وفي ذات السياق

 "..! ألخ...بعض الدوائر الحكومية، مثل الجوازات، المرور، مكتب العمل

ـ أعاننا اهللا " ال يمكنه دفع رسوم شركة االتصاالت، أو سداد فواتيرها:" ـ وكذلك

 ..! عليها

مع العلم بأن المواطن في الدول المتقدمة ال يحمل النقود غالباً؛ : "ـ ويختم بقوله

 "!بل يقضي أموره ببطاقة االئتمان؛ حتى علبة البيبسي

لماذا ال تلزم مؤسسة النقد، المحالت الحيوية، التي ال توفر هذه : السؤال هنا

الخدمة ـ كمؤسسات الخدمة على الطرق السريعة مثالً ـ بقبول بطاقات 

 !االئتمان؟

ـ اقتراح آخر من شخص آخر من منطقة أخرى، يحتج فيه صاحبه على إسناد 

 ..المناصب، أو األعمال اإلدارية، ألصحاب التخصصات العلمية، كاألطباء مثالً

 !ـ هذا يعني عزلهم عن عملهم، وتخصصهم األساسي، كالدراسات واألبحاث

 !ـ هذا يعني نقلهم عن مكانهم الحيوي كالعيادات وغرف العمليات

 !ـ وبالتالي؛ حشرهم في زاوية الروتين واألوراق والصادر والوارد

 ..!ـ ليس لي تعليق سوى أنني أرى أن مسوغات االقتراح وجيهة
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 استراحة الجمعة 

 صالح الشيحي

المدرب والمحاضر في االتحادين السعودي واآلسيوي، " حمود السلوة " صاحبنا 

هيفاء "كتب في زاويته في صحيفة الرياضية مقاالً، يهاجم فيه على غير عادة 

 "!وهبي

أحد أبرز " حمود السلوة "، ذلك ألنني أعرف أن أخي )على غير عادة(ـ وقلت 

 "!هيفاء وهبي"عاشقي ومتابعي 

ـ مناسبة الهجوم القاسي، هي تفاجؤه بأن الحضور الجماهيري الكثيف، الذي 

، أثناء زيارتهم لبيروت األسبوع الماضي، لم )فالمنجو(صاحب مباراة نجوم نادي 

مثالً، بقدر ما هو لالستمتاع " بيبيتو"يكن من أجلهم، أو من أجل مشاهدة بقايا 

 ...!على الطبيعة" هيفاء وهبي"بكامل مواصفات 

ـ اقتحمت الراقصات والمغنيات مالعب كرة القدم، وهو ما دفع صاحبنا ، كغيره 

 !مرة ومرتين وثالثاً" السالم"طبعاً، ألن يقرأ على الرياضة 

ـ هذا الحدث، مشهد واحد، من مسرحية تكرس حالة اإلفالس، التي بتنا نعانيها 

 ...!في الوطن العربي

لذا، وبالفعل، ليس غريباً على نانسي أو هيفاء وهبي، أو حتى زينب العسكري، أن

المظاهرات بعد : يقدن كما قال صاحبنا حمود ـ جماهير الرياضة غداً، وأضيف

 ...!غد

تصوروا حينها حجم المظاهرة التي ستقودها زينب العسكري، وتخيلوا كيف، 

 ...!ومتى، وأين ستنتهي هذه المظاهرة

وهي فرصة مواتية، ألن نرفع أسمى ... بقي يومان على شهر رمضان المبارك* 

آيات التهاني والتبريكات لمراقبي وزارة التجارة، واألمانات ، والبلديات، والمراكز

 ...!القروية 

التهنئة موصولة ألصحاب محالت األواني المنزلية ، ولتجار المواد الغذائية ، 

الذين سيربحون ، وتتضخم عائداتهم وأرباحهم، على الرغم من تراجع القوة 

 !الشرائية لدى الناس، إما بسبب الوعي وهللا الحمد ، أو بسبب الفقر والعياذ باهللا
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السنة الرابعة  )1118(م العدد 2003أكتوبر  22هـ الموافق 1424شعبان  26األربعاء 

 
 

 

 ...! سؤال مهم جداً

 صالح الشيحي

 ...كاتب مصري معروف لن أذكر لكم اسمه ـ تقليالً من شأنه

يوم األحد الماضي، تعليقاً على نجاح السعوديين في فصل ) نبح(ـ كتب ـ أو قل 

أتحدى أن يوجد طبيب سعودي واحد له : "وقال... الطفلتين المصريتين تاليا وتالين

 "!عملية باسمه

عملية فصل تاليا وتالين مجرد فصل كبد وترقيع جلد وهي من : "ـ ليس بعد

 "!بديهيات عمليات جراحة التجميل والحروق في مصر

عملية الفصل يمكن أن يجريها أي مدرس جراحة مصري في : "ـ اسمعوا أيضاً

 "!جامعة إقليمية

 ..."!السعوديون يبعثون أبناءهم ليتلقوا العلم منا: "ـ اسمعوا أيضاً

 ... ـ هذه مقتطفات مما قاله

ـ يحدث هذا مع بالغ األسى واألسف على الرغم من كون هذه المملكة العظيمة 

رحمه اهللا، وحتى اليوم ـ ذات يٍد كريمة " الملك عبدالعزيز"ـ منذ عهد المؤسس 

 ...بيضاء ممدودة بالعطاء والبذل لكل اإلخوة العرب

 ؟...لماذا أصبحنا نمد أيدينا لهم بالعطاء فيعضوها: ـ السؤال

لماذا أصبح التفوق : ـ اسمحوا لي هنا أن أتساءل مرة أخرى وبصراحة متناهية

 ؟...المصريين تحديداً) بعض(السعودي عقدة تؤرق 

أعانهم اهللا على ما في صدور بعضهم : ـ حتى أجد اإلجابة؛ ال أملك سوى القول

 ...من غٍل وحقد وكراهية

أتيت متأخرا كعادتي ألتحدث عن حفل المجموعة السعودية لألبحاث : تنويه* 

 ...م1987رحمه اهللا عام " أحمد بن سلمان"والتسويق والتي أسسها األمير 

لكن وألن الزمالء ... الحفل كان للشرق األوسط، والحديث يفترض أن يكون عنها

 "...فيصل بن سلمان" لم يتركوا شيئاً لي، فقد قررت الحديث عن األمير الدكتور

 ...ـ يشهد اهللا، وبكل صدق ـ أنني لم أجد كلمة واحدة تفي هذا الرجل حقه

ـ يكفي أن أقول بأنني خرجت ـ كغيري ـ بانطباع مذهل، ورائع جدا، عن 

 ...الرجل
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 !بل فرض عين

 صالح الشيحي

تناول في مائدته اليومية في الزميلة االقتصادية يوم أمس " أحمد العرفج"صاحبنا 

 "!عمرو وعمار"حكاية 

 !اكتب عن تأثير التدخين على المرأة الحامل: عمرو الذي يناديه

كفاية امتألنا مقاالت أدبية، ويجب أن نهجر : وعمار الذي يصرخ بوجهه قائالً 

 ..!الشعر ونبحث عن الشعير فهو أعز ماالً وأوفر نعما

 !القشطة: إلى أن يصل إلى أهم األطباق ـ أعني

من جودتها دائماً متماسكة ، وال يستطيع أي مراقب لألسعار أن يخلخل "والتي 

 !تماسكها

هو يود أن يقنعنا في النهاية أن الكتابة في الشأن االجتماعي من فروض الكفاية ؛ 

 !إذا قام بها البعض سقط اإلثم عن الباقين 

 ! ـ عبثاً يفعل ذلك، مع وافر المحبة والتقدير

 !؟..ـ أي فرض ذلك الذي سيسقط عنا ، ونحن نرى ما نرى

القشطة التي تمأل ) طزاجة(ـ خذ على سبيل المثال هذه المشكلة الطازجة كـ 

أطباء االمتياز في كلية طب األسنان في جامعة الملك سعود لم يستلموا : مائدتك ـ

 ..!رواتب شهر جمادى الثانية حتى هذا األسبوع

 !ـ ما رأيك؟

) ميمية المتنبي(ـ هل تريدنا أن نقنع هؤالء بأن ينسوا همومهم ويتفرغوا لقراءة 

 !؟)نونية ابن زيدون(أو نقد 

 !ـ أم تريدنا أن نبين لهم أهمية فهم اتجاهات الخطاب اللغوي في البحث العلمي؟

ـ عد إلينا أيها األديب، األريب، الفصيح، فما أظن الحكاية سوى فرض عين، 

 ..!شئنا أم أبينا
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السنة الرابعة) 1116(م العدد 2003أكتوبر  20هـ الموافق 1424شعبان  24االثنين 

 
 

 

 وحيداً بعد منتصف الليل 

 صالح الشيحي

شكوى مخجلة، تلقيتها من أحد الطلبة السعوديين المبتعثين في الواليات المتحدة 

 ..األمريكية

قمت بعمل ": عبداهللا منزل الظفيري"حيث يقول صاحبها .. ـ سأحاول اختصارها

لعقد قراني في السعودية؛ ) لوس أنجلوس(وكالة ألخي في القنصلية السعودية في 

وبعد أن تم عقد الِقران، ولكوني ال أستطيع العودة للسعودية النتهاء الفيزة، فقد 

طلبت منه أن يستخرج لي دفتر عائلة، ويقوم بإضافة زوجتي فيه، والتي هي 

 ..سعودية األب واألم؛ كي يتسنى لها استخراج جواز سفر، ومن ثم تلحق بي

بغرض إضافة الزوجة، ) الجبيل(ـ يقول إن شقيقه راجع األحوال المدنية في 

عطفاً على اكتمال أوراق اإلضافة، إال أنهم ـ وهذا المضحك ـ رفضوا إضافتها،

 ..!إال بحضوري خصيصاً من أمريكا

، إال أنهم ـ وهذا المضحك )الخبر(ـ يقول طلبت من أخي أن يتوجه ألحوال 

 !اآلخر ـ رفضوا إال أن تخاطبهم السفارة السعودية في واشنطن

 !كل يغني على لياله: ـ يعني باختصار

وال يستطيع العودة إلى المملكة؛ إذ لم يتبق له .. ـ هو اآلن في حيرة من أمره

 !وال يعرف ماذا يفعل؟.. على متطلبات الدكتوراه سوى ثمانية أشهر

ـ هذه حكاية مختصرة جداً، لشاب سعودي، مغترب، يحضر الدكتوراه في هندسة 

 ..!البترول في الواليات المتحدة

 !؟..ـ بدالً من أن نسهل عليه اإلجراءات نتفنن في تعقيدها

 ..ـ قبل أن أنسى؛ كان الطالب يشكو همومه ويتحدث بحزن واضح جداً

 !ـ أتذكر أنني سألته في اتصال هاتفي الحق، عن الساعة التي هاتفني عندها

 "!الساعة اآلن، الواحدة بعد منتصف الليل: "ـ فقال
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السنة الرابعة) 1115(م العدد 2003أكتوبر  19هـ الموافق 1424شعبان  23األحد 

 
 

 

 "! عليشة"هنا 

 صالح الشيحي

 !والثانية من عليشة... األولى من لندن... أمامنا اليوم مشكلتان

 !ـ دعونا نبدأ بلندن

خريجة طب , "أسماء فادن"ـ حيث بعثت لنا من هناك طبيبة سعودية اسمها 

جامعة الملك سعود وتدرس الدكتوراه في لندن، شاكية من قلة استحقاقات , أسنان

الطالب المبتعث في الخارج، فالطالب المجتهد يجب أن يعاقب، ويبتعث؛ لكي يعود 

 !.من البعثة حامال الشهادة، ومحمال بالديون

ـ تقول إن المكافآت ما تزال هي هي، منذ سنوات، في حين ترتفع الضرائب 

 !.هناك

ـ تقول أيضاً إنها كانت يوم األربعاء الماضي في الملحقية مع مجموعة من 

المبتعثين؛ لبحث عدة أمور، أهمها المكافآت، إال أنهم فاجؤوها بقولهم إن هذا 

وعلى الرغم من , الموضوع نوقش حتى مع السفير، وال جدوى من مناقشته أبدا

اعترافهم بأن المكافآت لم تزد منذ سنوات طويلة، وعلى الرغم من الزيادة السنوية 

جنيها في الستة األشهر  250وعلى الرغم من نقص أكثر من , في الضرائب

األخيرة ـ حسب قيمة الجنيه ـ على الرغم من كل ذلك؛ فإن هذا الموضوع غير 

 !. قابل للنقاش

ـ صوتك وصل يا دكتوره، وال مساحة لدينا للتعليق؛ فلدينا مشكلة أخرى من 

 !.عليشة ما زالت تنتظر

هذه المشكلة لست أعاني منها وحدي، وإنما معظم : ـ حيث تقول إحدى الطالبات

التابع لجامعة الملك ) عليشة(إن لم يكن كل الطالبات بمركز الدراسات الجامعية بـ

 .!.سعود

ـ المشكلة أيها األخ العزيز ـ تقول الطالبة ـ تتلخص في كيفية التعامل معنا 

كطالبات جامعيات يفترض أن نعطى قدراً ومساحة من حرية اتخاذ القرار فيما 

 !.نلبس

ـ دائرة الشك تحوم حول كل طالبة جامعية وتتهم بسوء الخلق ولذلك البد من 

 ...!.الوصاية عليها

ـ حيث صدر من حوالي سنة قرار تعسفي يلزم الطالبات بارتداء زي موحد 

عبارة عن قميص أبيض وتنورة سوداء أو قميص بيج وتنورة بنية وليس العكس، 
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 "!.والويل الويل لمن يفعل العكس

 ...!. ـ لم تنته الرسالة

 "!.الويل الويل لمن يفعل العكس"ـ 
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السنة الرابعة) 1114(م العدد 2003أكتوبر  18هـ الموافق 1424شعبان  22السبت 

 
 

 

 الذين يأكلون أموال الناس 

 صالح الشيحي

ندرك أيضاً أن االعتداء عليه، ... ندرك أن حفظ المال هو من الضرورات الخمس

أو المماطلة فيه، أو سرقته، أو انتقاصه، أو اغتصابه، أو بخسه، يورث العداوة 

 ...!والبغضاء

استشاري أردني، بعث لي برسالة من الشارقة، يشكو فيها " هاني عودة ناصيف* "

 ...!إحدى الشركات السعودية التي أكلت حقوقه قبل أكثر من سنتين

ـ يقول في اتصال هاتفي الحق، إنه عمل في مستشفى الملك خالد في نجران 

وبعد أن ... استشارياً لجراحة التجميل والحروق، لمدة تزيد على الثالث سنوات

انتهى عقد الشركة المشغلة للمستشفى، قامت بتمديد العمل لبضعة أشهر، وأبلغتهم 

 .م20/8/2001أن موعد نهاية العمل الجديد هو 

عند الموعد المحدد أراد الجميع المغادرة، إال أن الشركة عادت وطالبتهم بالبقاء 

لشهر آخر، ونظراً لكون االستشاري المذكور، قد التزم بعقد مع جهة أخرى 

استنادا للموعد، والذي حددته الشركة سابقاً، فقد غادر، قبل أن يتسلم رواتب أربعة 

 .أشهر متبقية له، مع بعض البدالت، والتذاكر غير المصروفة

اضطر ! يقول إنه طالب الشركة مرات عدة، إال أنه لم يجد شيئاً غير الوعود

يقول إنه غادر المملكة، ...! للشكوى إلى مكتب العمل والعمال بنجران دون فائدة

 ...!وعاد إليها عدة مرات، للبحث عن حقوقه، ولم يستطع الحصول عليها

 !دون جدوى... إلى وزارة العمل... ـ شكا قبل سنة إلى وزارة الصحة

ـ وصل األمر به ـ هذه السنة ـ إلى الشكوى إلى القنصلية السعودية في دولة 

هـ والتي رفعت شكواه إلى وزارة الخارجية في 1424صفر  5اإلمارات في 

 ...!، ولم يعثر على شيء حتى اآلن199-72-94-230الرياض برقم 

ـ وألنه ال يستطيع الحضور للمملكة، لمتابعة نداءاته، فقد بث شكواه إلينا، والتي 

فاألمر مخجل، ويساعد بشكل، )... سمو وزير الخارجية(نحيلها بشكل عاجل إلى 

 .أو بآخر، على تشويه الصورة الحقيقية للبلد
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السنة الرابعة) 1113(م العدد 2003أكتوبر  17هـ الموافق 1424شعبان  21الجمعة 

 
 

 

 ...! طارق وسعد وعثمان

 صالح الشيحي

أو ـ الكاتب العاشق حتى الثمالة ـ أشار يوم " عبد اهللا الجفري"الكاتب القدير 

ـ كان قد وصلني منه " حمد القاضي" أمس إلى مقترح وصله من صديق الجميع

 ..!قبل مدة ـ يطلب فيه األخير أن تخصص مقاالت الجمعة للمواد الخفيفة

 :ـ إذن لنعتبر ما يلي على أنه استجابة 

في شخص واحد في مكان ) المرح مع الجدية(من النادر أن تجتمع صفتا * 

 ... واحد

 !ـ دعونا نبدأ بالنفاق المشروع 

طارق "ـ أستطيع القول إن الصفتين، تجتمعان في رئيس التحرير المكلف األستاذ 

 "!عثمان الصيني"، ونائب رئيس التحرير الدكتور "إبراهيم

ـ كثيراً ما اتصلت بهما غاضباً، من حذف فقرة من مقال، أو إخضاع مصطلح أو

عبارة شعبية لقواعد النحو، أو غيرهما، وكثيراً ما خرجت بعد االتصال معتذراً، 

ـ بعدم تكرار هذه الحماقة مرة أخرى ـ وهنا ! متعهدا ـ بنفاق منقطع النظير

 !!المفارقة

ـ أقول ذلك بعدما أرسلت رسالة، إلى االثنين، تتضمن سؤاالً من ثالثة اختيارات، 

 ... طرحه علي أحد الزمالء

 :ال تنشر صور الكتاب " الوطن: "اختر اإلجابة الصحيحة : كان السؤال يقول 

ألن المساحة ال ) 2! (ألن ستايل الصحيفة أمر مقدس ال ينبغي المساس به ) 1(

 .تسمح 

 !ألنها خائفة عليهم من المعجبات ) 3(

!الغريب أنهما ردا على السؤال بإجابة لم تكن موجودة من ضمن الخيارات الثالثة

 "...!!حفاظاً على الذوق العام: " ال تنشر صورهم " الوطن: "طارق أجاب 

 "...!!حتى ال تنخفض مبيعات الصحيفة : " وعثمان قال 

الذي كتب " سعيد الدوسري "ـ وهما اإلجابتان اللتان أهديهما أيضاً لألخ 

صور الكتاب " الوطن"لماذا ال تضع صحيفة :" من الرياض متسائالً " الوطن"لـ

 "!أمام مقاالتهم

ـ فإن لم يقتنع بهما، عليه أن ينتظر، حتى أبعث بالسؤال مرة أخرى لألخ الدكتور

 ..نائب رئيس التحرير، لعلنا نجد لديه إجابة مختلفة" سعد مارق"
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: " ـ ال أدري لماذا تذكرت هذه اللحظة ثالثة األثافي، وقول رهين المحبسين
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السنة الرابعة) 1112(م العدد 2003أكتوبر  16هـ الموافق 1424شعبان  20الخميس 

 
 

 

 !حّجام وقالّع ضروس

 صالح الشيحي

أحببت : "مدير عام الشركة السعودية للنقل الجماعي" عبد اهللا بن محمد الفايز"يقول 

شـعبان12في رسـالتي هذه التعليق على ما ذكـرتم في عمودكم يوم األربعـاء 

هـ الذي ذكرتم فيه ما تقوم به الخطوط السعودية بمنح ذوي االحتياجات 1424

الخاصة تخفيضاً على مقاعدها، فأود أن أبلغ شخصكم الموقر أن الشركة السعودية 

على مقاعدها إلخواننا وأخواتنا % 50للنقل الجماعي أيضاً تقدم تخفيضاً قدره 

رعاكم اهللا ووفقكم ولكم أطيب تحياتي . ذوي االحتياجات الخاصة ومرافقيهم

 ".وتقديري

لفت انتباهي مقالك : "رسالة أخرى من الصيدلي الدكتور ماجد العميل يقول فيها* 

عن المنشطات الجنسية وقد الحظت في هذا المقال أمراً قد يكون غاب عن 

سعادتكم وأردت اإلشارة إليه وهو أنك قد ذكرت السنافي والسياليس على أنهما 

دواءين مختلفين وفي الحقيقة فإنهما يحتويان على المادة الفعالة نفسها والدواء

TADALAFIL ( (أرجو منك إحاطة ... مع اختالف األسماء التجارية فقط

قرائك الذين ربما ال يعرفون هذه المعلومة فيحصل لديهم الغلط فيتجهون لشراء 

ماجد .د/ الصيدلي... مع جزيل الشكر... السياليس لمجرد اعتقادهم أنه دواء جديد

 ".العميل

كنت قد أشرت يوم أمس إلى كثرة المشكالت التعليمية التي تصلني من منطقة * 

 !عسير، ونسيت أن أشير إلى منطقة حائل

عندما تدخل إلى هاتين اإلدارتين التعليميتين تفاجئك كثرة الموظفين الكهول في 

 !.األماكن التي تتطلب نشاطاً

 !فتشك أحياناً بأنك ضللت الطريق إلى إحدى دور العجزة

لعلي هنا أتقدم باقتراح، بسيط وعملي، إلى وزارة التربية والتعليم، بأن تنسق مع 

لهاتين المنطقتين، لكي ) الحجامين(وزارة الصحة، وتقوم الوزارتان بإيفاد عدد من 

هؤالء الموظفين الكهول، رغبةً في تنشيط الدورة ) رؤوس(يقوموا بالحجامة لـ

 !الدموية لديهم بعد أن أصبحوا عاجزين حتى عن التثاؤب

 !بدءا من مدير التربية والتعليم، حتى بواب اإلدارة
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السنة الرابعة) 1111(م العدد 2003أكتوبر  15هـ الموافق 1424شعبان  19األربعاء 

 
 

 

 ..!!رسالة تعزية

 صالح الشيحي

مانشيت غريب، تصدر الصفحة العاشرة من عدد هذه الصحيفة، السبت الماضي، 

حسم درجات السلوك وخطاب إنذار بالفصل لطالبة كسرت أنف معلمة في : (يقول

 )..!إحدى مدارس خميس مشيط

 "! خشم المعلمة راح بالش"ـ األمر ال يحتاج للتعليق؛ خاصةً أن 

 !ـ أود بداية أن أبعث برسالة تعزية للمعلمة

أما بعد فقد ساءني النبأ المفجع بكسر أنفكم، المأسوف : ـ أيتها المعلمة الصابرة

 !على شبابه، بيد إحدى طالباتكم

إال أن ما ساءني أكثر، ونزل علي نزول الصاعقة، هو القرار الذي اتخذته إدارة 

تعليم عسير، المتمثل بحسم درجات السلوك من الطالبة، والتعهد عليها بعدم كسر 

 !أنفك مرة أخرى

إنني إذ أشير إلى ذلك بخجل شديد؛ فإنه ال يفوتني أن أذكرك، وأنت المعلمة 

 !التربوية، الصابرة، أن تبادري إلى التسليم والرضا بقضاء اهللا وقدره

أسأل اهللا أن يجبر كسرك، وأن ال يفجعك بفقد حاسٍة أخرى، وأن يحفظك مع جميع

 .."!زميالتك من كل مكروه

 ..!ـ انتهت رسالة التعزية 

ـ هنا أيضاً، ليس لدي أدنى تعليق على مشاكل تعليم البنات في عسير ـ فما أكثر

 ..مشاكل تعليم البنات هناك

ـ فقط بقي أن ُأهدي، لكل من وقف خلف هذا القرار المخجل المجحف، مقتِرح 

القرار، ومصِدره، وكاتبه، وناسخه، وموقعه، وخاِتمه، ومرسله، لكل هؤالء، أهدي

 !.."هزلَت، وبان هزالُها، وسامها كل مفلس: "قول الشاعر
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السنة الرابعة) 1110(  م العدد2003أكتوبر  14هـ الموافق 1424شعبان  18الثالثاء 

 
 

 

 ... لكل داء دواء

 صالح الشيحي

طبيبة أمريكية مقيمة في المكسيك استطاعت عالج أكثر من مئة " هولدا كالرك"

 ...حالة سرطان مختلفة

ـ كالرك، التي تحمل الدكتوراه في علم وظائف األحياء، توصلت إلى أن السبب 

الرئيس للسرطان ناجم عن نوع من أنواع الفطريات يستقر في أمعاء اإلنسان، 

إضافة إلى أسباب أخرى أوردتها في كتابين ... ونوع معين من أنواع الكحول

 ...مهمين

 ...ـ المساحة ال تتسع لسرد مزيد من المعلومات عن كالرك

ـ ألمحت إليه يوم أمس ـ " مشعل السديري"ـ دعونا اآلن نعود لمقال األستاذ 

هذا المهندس ... والذي دار حول حالة مهندس سعودي أصيب بمرض السرطان

سمع عن طبيب هندي متخصص في عالج السرطان، بعالج مختلف تماماً عن 

 ...العالج الكيميائي المعروف، عزم على السفر إليه في الهند

ـ زميلنا يقول في بقية مقاله الذي تلقيته قبل يومين من مجموعة بنات الخليج 

إنه قام باالتصال بالمهندس السعودي، والذي أفاده بأن هذا الطبيب إنما ... البريدية

يعالج عن تجربة علمية، فهو قد درس العلوم، ودرس الطب الهندي، وهو الطبيب 

، وحاصل1998الخاص للرئيس الهندي، ويعتبر المواطن رقم واحد في الهند لعام 

 !على لقب سير

نقالً عن المهندس، إنه ذهب إلى ذلك الطبيب وجلس معه " مشعل"ـ يقول الزميل 

أكثر من ثالث ساعات، لم يستطع أن يحادثه فيها سوى ربع ساعة؛ لكثرة 

المتصلين من أنحاء العالم، المهم أنه تعالج لديه، وكانت المفاجأة أن زال عنه 

 ...!المرض بقدرة اهللا تعالى خالل ثالثة أسابيع

 ...!ريال فقط 700ـ بتكاليف عالج ال تتعدى 

سنه قَدر لها األطباء  17ـ وينقل لنا على الهامش حكاية فتاة فلسطينية عمرها 

أنها لن تعيش أكثر من ثالثة أشهر، وهي اآلن ترمح كالغزال ـ على حد وصف 

 !الزميل السديري

ـ انتهى المقال والذي نهديه للجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان، 

التي ستعقد اجتماعا مهماً يوم الخميس بعد المقبل، في قاعة المحاضرات في 

لعلها تُضمن هذه الروايات واألخبار أجندة . مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر
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السنة الرابعة) 1109(م العدد 2003أكتوبر 13هـ الموافق 1424شعبان  17االثنين 

 
 

 

 ؟ ...هل سمعتم بهذا

 صالح الشيحي

يوم أول من أمس وصلتني رسالة، من إحدى المجموعات البريدية، تحتوي على 

 "!مشعل السديري"مقال قديم، لكاتبنا الغائب الحاضر 

ـ قبل أن أتطرق للرسالة والمقال، أود العودة إلى رسالة أخرى وصلتني قبل 

 !فترة، مازلت أحتفظ بها

ـ هذه الرسالة، التي تذكرتها فور قراءتي لمقال مشعل ـ تضمنت موضوعاً ـ 

 ...أحسبه مثيراً ـ بثته الميدل إيست أونالين قبل فترة ليست بالبعيدة

 ...ـ وألنني أحسبه كذلك؛ فقد آثرت أن أطلعكم عليه

ـ هو باختصار يتحدث عن شراب لعالج السرطان أثار ضجة في لبنان في العام 

 ! المنصرم

ـ يقول مكتشفه إنه يجري حاليا مفاوضات مع شركات عالمية كبرى متخصصة 

عاما  15لتسجيل الدواء، على مسؤوليتها، الذي توصل إليه بعد أبحاث استغرقت 

 ...!أجراها بين فرنسا ولبنان

ـ العجيب هنا أن هذا الطبيب، يقول إنه ال يعالج إال الحاالت الميؤوس منها التي 

 !تصله عبر أطباء متخصصين

 !ـ ويذكر أن مائة طبيب يتعاونون معه عبر إرسال هذه الحاالت إليه

ـ الموضوع تضمن رأياً لطبيب أسنان، يفيد بأن والده كان مصاباً بسرطان الرئة،

، لتحدث المفاجأة؛ وهي أن )أرز لبنان(وأنه قد تناول الدواء الذي ُأطلق عليه اسم 

 !كل الفحوصات التي أجريت على والده أثبتت خلو جسده من السرطان

ـ شاعر وصحفي لبناني مصاب، هو اآلخر، منذ سنوات بسرطان الغدد اللمفاوية 

أيام من تناوله للدواء اختفت األعراض ، وبعد أربعة أشهر  10أشار إلى أنه بعد 

 ...! اختفى الورم

مشعل "ـ انتهت المساحة، دون أن نشير إلى الرسالة التي تضمنت مقال األستاذ 

غير ... ، الذي عرض بدوره موضوعاً مشابهاً للموضوع اآلنف الذكر"السديري

 ...!أن موضوعه يتميز بغرابته

 .وهو ما سنتناوله يوم غٍد بإذن اهللا
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السنة الرابعة) 1108(م العدد 2003أكتوبر 12هـ الموافق 1424شعبان  16األحد 

 
 

 

 ..!قرص نهاية األسبوع 

 صالح الشيحي

 !شركات الدواء العالمية غير آبهة فيما يبدو بطبقة األوزون 

ـ ذلك على الرغم من تأكيدات العلماء بأن ثقب طبقة األوزون يتسع بمقدار قد 

 ..!يصل إلى معدل قياسي

من قدراتها وتضخ خبراتها وإمكانياتها في مجال األدوية ) ترفع(ـ فهي ما تزال 

 !تحديداً ) الجنسية(أو المنشطات 

الذي ظهر " يوبريما"التي خرجت للنور قبل خمس سنوات ،أو " الفياجرا"ـ لم تعد 

الذي ظهر العام الماضي، ما يمتلك وسيلة التدفئة الوحيدة لطبقة " سنافي"بعدها، أو 

 ..!األوزون أو غيرها

 " !سياليس"ـ فقد خرج علينا قبل مدة 

 !ـ وسياليس هذا، هو منافس قوي وشرس في حلبة الجنس

 "!قرص نهاية األسبوع"فقد تم إعطاء سياليس اسما تجاريا هو ) واس(ـ ووفقاً لـ

ساعة؛ مقارنة بالفياجرا التي 36ـ أما لماذا ؛ فذلك بسبب تأثيره الذي يستمر لمدة 

 ..!يستمر مفعولها نحو أربع ساعات فقط

؛ والتي بلغت مبيعاتها )الفياجرا(عادت لتقول إنه أول منافس خطير لـ) واس(ـ 

 !باليين دوالر أمريكي في العام الماضي فقط  7.1في مختلف أنحاء العالم 

نقلت بدورها خبر ظهور منافس رابع ، حقق لبعض الرجال ) رويترز(ـ وكالة 

 ..!دقيقة 16تأهباً خالل 

 !، والتي دخلت أخيراً، للحلبة ذاتها "ليفيترا"ـ وتعني به الحبة برتقالية اللون 

.. وستزداد مبيعات هذه األدوية.. وستتسع الحلبة .. ـ ستتسع طبقة األوزون 

 ..وسيستمر تنافسها

ـ لست مهتماً اآلن بالحديث عن الناتج اآلخر لهذه األقراص؛ كاالنفجار السكاني 

وغيره، ولست مهتماً بعودة الدفء لألِسرة الباردة، ولست مهتماً بتحرك الدماء في 

العروق من جديد، ولست مهتماً بالبحث عن أسباب انتشار الضعف الجنسي، 

 !األسهم، أو غيرها) هبوط(األسعار، أو) ارتفاع(ولست مهتماً بعالقته بـ

الرواتب السنوية ) ترفع(لو استطاعت هذه األقراص أن : ـ أنا مهتم بأمنيتي

ألولئك المساكين الواقفين تحت الشمس أمام بوابات الضمان االجتماعي والجمعيات

 ..الخيرية
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السنة الرابعة) 1107(م العدد 2003أكتوبر  11هـ الموافق 1424شعبان  15السبت 

 
 

 

 ..! آالف الميكروفونات

 صالح الشيحي

بعد كل خطبة جمعة، أخرج مقتنعاً، بأنه البد لوزارة الشؤون اإلسالمية في الوقت 

الراهن من استراتيجية محكمة، تستهدف أهم المشاكل االجتماعية التي يعاني منها 

 ..الناس

 الظاهرة منها،

 ..وتلك التي تختفي وتظهر

 !وتلك التي ال نعرف ـ من شح المعلومة ـ هل تم القضاء عليها أم ال

كلنا سمع أو قرأ عن حملة : ـ سأضرب مثالً ـ وما أكثر األمثلة المضروبة ـ

وزارة الداخلية للحد من الزواج من الخارج، بغية الحد من أمور عدة، منها تنامي 

 ..العنوسة

ـ ومعظمنا قرأ عن نية مجلس الشورى لدراسة مشكلة غالء المهور، وارتفاع 

 ..تكاليف الزواج، خالل هذا األسبوع

ـ لكننا ال نعلم شيئاً عن دور هذه الوزارة الفاضلة، والتي تمتلك آالف المنابر 

 !المنتشرة في كل شبر في البلد

ـ ال نعلم شيئاً عن دور اآلالف من خطبائها، الذين يقبضون عشرات الماليين من 

 ..!الرياالت شهرياً

، ليل )معظمها(ـ ال نعلم شيئاً عن دور اآلالف من الميكروفونات، التي يلعلع 

 !نهار، في واد، فيما الناس ومشاكلهم في واٍد آخر

ـ مهم، أن يكون لهذه الوزارة المبجلة، خطاباً واثقا، متمكنا، مؤسسا على فقه 

 ..المتاحة لها) الجبارة(واقع الناس، ومشاكلهم، عبر الوسائل 

 ..!مثالً مكرراً) العنوسة(ـ على كل حال ؛ أعتذر لكوني ضربت 

ـ ربما لكوني مازلت أتذكر جيداً تلك الدراسة التي قالت بارتفاع عدد العانسات 

بعد خمس ) أربعة ماليين(السعوديات من مليون ونصف المليون عانس حالياً، إلى 

 ..سنوات في حال استمرت معدالت الزيادة بنفس الوتيرة

 !ـ عذراً مرة أخرى ؛ فالرقم ينْذر بكارثة
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 ...! الرقص مع فطومة وشعبان

 صالح الشيحي

سيدة ثرية ـ أو هكذا كانت توقعاتي ـ اتصلت متذمرة من عشرات اآلالف من 

الرياالت، التي سيبدأ جمعها بعد أيام من طالبات بعض الكليات والثانويات العامة 

 !في بعض مناطق المملكة استعداداً لحفالت النجاح العام المقبل

 !ـ وحكاية هذه الحفالت حكاية طريفة

من زميالتها ) المبالغ(ـ فبعد أن يتم ترشيح طالبة ما للقيام بالمهمة، تبدأ بجمع 

الخريجات أو الناجحات ـ االستعدادات تتم قبل اختبارات نهاية العام الدراسي، أي

 !دون معرفة الخريجة أو الناجحة من غيرها

ـ المبالغ تصل أحياناً إلى أرقام خيالية، كل طالبة تدفع قدر استطاعتها وأحياناً 

 ...!أكثر

ـ بعد ذلك يتم التنسيق مع إحدى القاعات الشهيرة، وأحياناً الفنادق الكبرى، 

 !وأحياناً نادرة في منزل إحدى الطالبات من الطبقة المخملية

أو نوال أو ديانا حداد أو ) فطومة(ـ ومن ثم يتم التنسيق مع إحدى المطربات كـ

أحالم، بحيث تحضر هذه المغنية بمبلغ وقدره، شامالً التذاكر والسكن للمغنية 

 !وفرقتها

ـ أرجو أال " شعبان عبد الرحيم"ـ أحياناً تتفق اآلراء، وهذا أمر مضحك، على 

 !تعجبوا

 !ـ فللناس فيما يعشقون مذاهب

ـ طبعاً هو ال يستطيع الحضور، لكن يتم التنسيق معه، بأداء أغنية تتضمن أسماء 

 ! في الحفل) الشعبولية(الطالبات، ويتم إرسال الشريط ليتم الرقص على األغنية 

 ! ـ وهناك من تقترح أن يغني بأسمائهن المطرب الفالني أو العالني

 !ـ وتبدأ البروفات طيلة أيام السنة الدراسية على حساب الدراسة نفسها

ـ أما ليلة الحفل التي تستمر حتى صباح اليوم التالي، فحدث وال حرج عن 

مظاهر بذخ فاحشة في اللبس واألكل وغيرها من أمور مخجلة ال يتسع المجال 

 ..!لذكرها

 ). التربية(عاشت التربية يا وزارة : ـ بقي سطر واحد، سأستثمره بالقول
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 "..!اللي مو عاجبه يفتح اهللا "

  صالح الشيحي

المشاركون في األيام الثقافية التي انتهت خالل األيام الماضية : خذوا هذه الطرفة

في دمشق استطاعوا مقابلة رئيس مجلس الوزراء السوري ، لكنهم وهذا المضحك 

لم يشاهدوا سعادة السفير السعودي في دمشق طيلة أيام الفعاليات، يبدو أن هذه 

 ..!الفعاليات تخص جيبوتي أو موزمبيق وليس السعودية

 !اهللا يسعد أيام معاليه: ـ أقول

يقال إن السبب الرئيس في حرمان خريجي كلية االتصاالت : طرفة أخرى* 

والمعلومات وكليات التقنية ومعهد اإلدارة تخصص برمجيات هو أن التخصص 

، وكمبيوترات وزارة الخدمة لم ) برمجيات(وليس ) برمجة(المطلوب تقنية 

بسبب تأخر الوزارة في تحديث ) برمجيات(تتعرف بعد على المسمى الجديد 

 ..!أجهزتها ، مما فوت الفرصة على مئات الخريجين 

الذي نقل الخبر يقول إنه حاول االتصال بالوزارة ، غير " علي الفصيلي"ـ زميلنا 

 !أن الهواتف ال ترد 

 " ! مالهم وجه يقابلون يا علي" ـ 

العامالت في مركز التوجيه النسوي في تعليم عسير ما يزلن يفترشن * 

ال ... ال كراسي... ال طاوالت... بعد انتقال مقرهن إلى موقع آخر ) األرض( 

 !حامض حلو

 "..!منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً أخرى: "التعليق

العاملون في جوازات القريات يستحقون الشكر لكن هذا ال يمنع من اإلشارة إلى* 

قلة الكادر في اإلدارة نفسها مما يعني ازدحاماً أكثر، وهذا ال يمنع من اإلشارة 

 ! أيضاً إلى العاملين في جوازات منفذ الحديثة الذين باتوا يحلمون باإلجازات

التعليم مجاناً إال في حائل؛ يتضح ذلك من خالل سلوكيات بعض مدارس البنات *

 ..! التي تلزم طالبت الصفوف الدنيا بشراء بعض الكتب المرادفة للمنهج 

 "!اللي مو عاجبه، من األيتام والفقراء، يفتح اهللا"و

يسألني صديق عزيز عن ردة فعلي بعد خبر استقالة وزير خارجية البرتغال * 

لو أن كل : لم أزد على أن قلت له)... الواسطة(عقب دخول ابنته كلية الطب بـ

وزير عربي أدخل ابنه أو ابنته في إحدى الكليات بالواسطة استقال؛ لوجدنا ثالثة 

 .أرباع الوزراء العرب في الشارع 
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 ...! تخيلوا معي

 صالح الشيحي

 !؟...لماذا ال يتم استثناؤنا من بعض األنظمة: كان غاضباً وهو يقول

ـ بطبيعة الحال هو مِحق في قوله، وقد وافقته في تساؤله، بل وبصمت له 

 !بالعشرة

ـ وأظنكم ستوافقونني، وستوافقونه بعد قليل على تساؤله، وستبصمون له 

 !بالعشرين

وهم من كان يطلق عليهم في زمن مضى ... ـ هو من ذوي االحتياجات الخاصة

 ...!العاجزون أو المقعدون

ـ بالفعل، أمر مهم أن يتم استثناء هذه الفئة أو الشريحة المهمة من بعض أنظمتنا 

 !التي ال تتحملها الجبال

لماذا ال تتم استثناء هؤالء من أنظمة صندوق التنمية : ـ خذوا مثاالً واحداً

العقاري، بحيث يتم تلبية أو تمكين كل معاق من الحصول على القرض فور طلبه،

بدالً من .. من أجل بناء مسكن متوافق مع حالته وظروفه، ومالئم له ولعائلته 

ـ الذين ) األصحاء(تركه في طوابير الصندوق الطويلة ينتظر كغيره من 

 !يهرولون في كل الحارات وكل األدوار ـ لسنوات عديدة 

ـ تخيلوا معي، كيف يتمكن إنسان ال يستطيع المشي، ال يستطيع الحركة سوى 

بكرسي ذوو عجالت ـ بسبب بتر أطرافه، أو إصابته بالشلل، أو إصابته 

 !؟...من التنقل بين بيوت اإليجار، والسكن في الدور الثاني والثالث...بالعمى

... ـ أتصور أن جمعية المعاقين لن تدع هذا األمر هكذا دون اهتمام أو دراسة

على سبيل المثال قد أحسنت صنعاً بمنح أولئك ) الخطوط السعودية(فإن كانت 

مهم ... تخفيضاً على مقاعدها، فمن باب أولى، يفترض أن يمنحوا قروضاً ميسرة

إعاقة جسدية، وإعاقة بعض ... بدالً من تكبيلهم بإعاقتين... أن نؤهل هؤالء

 .األنظمة 
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 تحية للتلفزيون

 صالح الشيحي

ـ كثيراً ما وجهنا انتقاداتنا لوزارة الثقافة واإلعالم، وكثيراً ما ناشدنا معالي وزير 

الثقافة واإلعالم بأن يتدخل إلصالح أمٍر ما؛ آخرها األسبوع الماضي عندما ناشدنا

معاليه بعشم المحب؛ بأن يعطوا عملية فصل الطفلتين السياميتين المصريتين 

 ...أهميتها الالئقة

أظن هنا أننا كنا سنصب جام غضبنا على التلفزيون لو أخفق في التغطية 

 ... اإلعالمية للحدث

اليوم أرى أنه من الظلم، ومن اإلجحاف أال نوجه عظيم شكرنا لمعاليه على نجاح 

 ...الوزارة في مهمتها في نقل تفاصيل هذا اإلنجاز الكبير إلى العالم

من الظلم أن ننسى في ِخضم الفرح الكبير أن نوجه التقدير لمعاليه على هذا الجهد 

 ... الكبير

 إذن؛ لماذا ال تكونون أول المنصفين؟

كان الخبر مؤلماً وهو "... بكر الشدي"يوم أمس غيب الموت الفنان السعودي ** 

لماذا حزن الناس على وفاة : التفت إلي أحد األصدقاء وسألني... يدق أسماعنا

 ؟"...بكر الشدي"الفنان 

... ـ لم أستغرب السؤال؛ فأنا أدرك جيداً أن أثر الموت على اآلخرين مختلف

وهناك من يموت دون أن يعلم عنه ... هناك من يموت دون أن يتأثر به أحد

غير أن هناك ـ وهذا ما أود الوصول إليه ـ من إذا ... والقائمة تطول... أحد

 ... رحمه اهللا" بكر الشدي"وهذا هو ... مات أحس الجميع بفقده وتألم لرحيله

ـ فقط ألنه كان بسيطاً مبتسماً، دخل إلى قلوب الناس، فسكنها، وأصبح مؤثراً 

 ...فيها

 .وهذه هي اإلجابة البسيطة على سؤالك العميق يا صاحبي
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 ! بانتظار الثامنة

 صالح الشيحي

 !ـ أغذية وأعشاب وعطور تضمن لك الشفاء

 !ـ ازرع فوراً شجرة ليمون أمام بيتك

 !ـ كثير من البروتينات كثير من األمراض

 ـ هل تحتاجون إلى إمدادات ثابتة ومستمرة لتقوية القلب؟

 !ـ الجراحة رصاصتك األخيرة

نُشرت ) الطب البديل(ـ مجموعة عناوين لموضوعات مهمة جداً، حول 

وهي بالمناسبة مجلة ) الدليل إلى الطب البديل(وتصدرت العدد األخير من مجلة 

خالد عبد "شهرية ماتعة ممتعة مهمة أشرت إليها العام الماضي، يرأس تحريرها 

بالطب البديل، الذي يعرف : وتعنى بالطب الطبيعي أو قل" اللطيف التركي

أنه الطب الذي يتعامل مع اإلنسان بنظرة شمولية، ويعالج األسباب قبل : باختصار

األعراض ـ وقبل أن أنسى؛ هذه ليست إعالناًَ للمجلة ، فهي علمية ال تسعى 

 !للربح حتى أعمد إلى ذلك

وظائفه العالجية : "ـ أبرز عناوينها ـ وهو ما أود الحديث عنه اليوم ـ يقول

 "!مهمة جداً، ونقصانه خطير

النادر، الذي قالت عنه إنه مضاد قوي جداً) السيلينيوم(ـ في حديث لها عن معدن 

للتأكسد، يحمي الجسم من السرطان، وأمراض الشيخوخة، وأمراض القلب، 

 ...والتهاب المفاصل، والهرم المبكر، والمياه الزرقاء

 !ـ هذا المعدن المجهول يتأرجح بين الوقاية والعالج

ومن جهة أخرى... من ستة أمراض خطيرة) الوقاية(ـ فهو من جهة يستخدم في 

 ... مرضاً من بينها ثالثة أمراض خطيرة أخرى 11) عالج(يستخدم في 

 !ـ ال أدري ما الذي دفعني اليوم للحديث عن الطب

ـ هل هي غمرة الفرح بالنجاح العالمي الكبير الذي حققته السعودية للمرة السابعة 

 مع فريقه الطبي؟" عبد اهللا الربيعة"يوم أمس على يد ابنها الجراح 

 .ـ أعتقد ذلك
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 "!فواصل"

 صالح الشيحي

" ناصر القصبي"من أجمل الشخصيات الكاريكاتورية التي قدمها الفنان المتميز 

شخصية الشقيق العربي الذي يحاول أن ينسلخ عن هويته األصلية ويصبح مواطناً 

 !بأي لون وبأي شكل" يتسعود: "سعودياً ـ بمعنى

 "...!اهللا مير يسلمك"مضحكاً ومدهشاً وهو يردد " القصبي"ـ كان 

ـ تذكرت تلك الشخصية، عندما اتصل بي الشهر الماضي شخص نكرة من 

 )...فواصل(إخوتنا العرب يدعي انتسابه لمجلة 

كان يتحدث اللهجة المحلية بصعوبة ـ طلب إجراء ... ـ أول مرة أسمع باسمه

 .لقاء معي فترددت في البداية، فقط ألن هناك من يستحق المساحة أفضل مني

 "...أنت غالِْين علينا بالِحيل بالحيل، اهللا مير يسلمك: "ـ ألح بقوله

ـ أثار شكوكي إلحاحه ـ توسط بأحد الزمالء، رضخت، ووافقت، وبعث لي 

 ...بأسئلته الركيكة مع األسف، وبعثت له بإجابات الحوار

بسياقين ـ وهذا المريب الذي لم أحسب : ـ كان يتحدث معي بلسانين أو قل

حسابه ـ سياق عبر الهاتف الجوال، يتبعه بلحظات، بسياق آخر عبر الهاتف 

 !الثابت ـ كان كمن يستنطقني ويسجل لي محادثتي، كان كمن يدبر أمراً ما

ـ المؤسف ـ وهذا المهم هنا ـ أنني ومن حسن الظن فتحت له إيميلي ليختار 

 بعض الصور للحوار، وال أدري ماذا فعل باإليميل؟

ـ لكن وألن وراء األكمة ما وراءها على ما يبدو ـ فقد طلبت أن أقرأ مقدمة 

الحوار قبل نشرها، وقمت بإعادة إرسالها إليه مرة أخرى مع اإلجابة، ليخرج هذا 

 !النكرة في العدد األخير من المجلة مدعياً أنني كتبت له مقدمة الحوار

إنني اقترحت عليه : ـ ليس هذا فحسب، المدهش والعجيب والمضحك أنه قال

 !عناوين اللقاء

، "طالل الرشيد"األخ القدير الشيخ ) فواصل(ـ ومنا إلى رئيس مجلس إدارة مجلة 

ليقيننا بحرصه الشديد على سمعة الصحافة في هذا البلد من عبث الحمقى 

 !"اهللا مير يسلمك"والمراهقين وشلة 
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السنة الرابعة) 1100(م العدد 2003أكتوبر  4هـ الموافق 1424  شعبان 8السبت 

 
 

 

 "..! وما أكل السبع"

 صالح الشيحي

عن محاولة العلماء هذه األيام  -ال أدري أين  -تذكرت خبراً كنت قد قرأته 

قد يقودهم إلى كشف الكذب لدى اإلنسان عن طريق ) جاد(للتوصل إلى اختراع 

 ..!متابعة نشاط المخ

التي تستخدم األشعة تحت الحمراء، والتي يتم) رباط الرأس(يتم ذلك عبر تجربة -

من خاللها مراقبة خاليا التفكير وخاليا الكذب الموجودة في الجزء األمامي من 

 !.الدماغ

أعرب عن أسفه إلمكانية نشوء ) المهمة(الدكتور المشرف على هذه التجربة -

بعض المشكالت األخالقية بالنظر لكون اختراعه يخترق حاجز الخصوصية لدى 

 !اآلخرين

المتكلف "ذلك ... تحديداً" أحمد منصور"فور انتهائي من قراءة ذلك تذكرت -

 "..!المتصنع

 "!علج"والذي كلما شاهدته تذكرت وصف الصحاف الشهير -

الذي ) شاهد على العصر(خرج علينا من خالل الحلقة األخيرة لبرنامج الجزيرة -

عضو مجلس قيادة الثورة األسبق في " أحمد أبو صالح"استضافت فيه القناة 

 ..!سوريا، مرتدياً ذات البزة

أعجبته ردود األفعال التي لمسها إثر دموع التماسيح التي ذرفها في إحدى -

الحلقات، فطاب له األمر، وتظاهر بذلك بشكل مخجل جداً في إحدى لحظات 

 !الحلقة األخيرة من البرنامج

..!كنت أتمنى تلك اللحظة لو استطعت تطبيق التجربة على رأسه أمام المشاهدين-

... هذه القنوات الفضائية التي تتعب في اختيار ضيوف برامجها: السؤال اآلن-

وتُجيش جيشاً إلعداد المحاور واألسئلة والمداخالت، وتوفر كافة اإلمكانيات 

هل عجزت عن أن تضع أو تصنع مقدماً نظيفاً لهذه ... المادية والطاقات البشرية

 !؟..البرامج بدالً عن النطيحة والمتردية وما أكل السبع
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 "...! اللي جابه"أنف

 صالح الشيحي

ال بد وأن نزرع في هذا الطفل المولود حب الصناعة الوطنية منذ نعومة 

 ...أظافره

 .ـ ال بد أن نرضعه منذ الصغر عشق الصناعة الوطنية

 !ـ ال بد أن نربيه على مقاطعة كل ما هو غير وطني

ـ ال بد من ذلك، وغير ذلك، حتى وإن كان سريره تايلندياً، وبطانيته إنجليزية، 

 ... وبيجامته فرنسية، وحليبه أمريكياً، ورضاعته ألمانية، وألعابه صينية

 "اللي جابه"ـ ال بد أن يرضع الصناعة الوطنية رغماً عن أنفه وأنف 

ـ ال بد أن يرضع عشق الصناعات الوطنية، حتى وإن كانت سيارة والده يابانية، 

وثوبه كشميرياً، وشماغه إنجليزياً، وساعته سويسرية، ونظارته إيطالية، وحذاؤه 

تركياً، وشراباته إسبانية، وقلمه وصبغة شعره ألمانية، ومشطه هندياً، وماكينة 

حالقته ألمانية، ومقص أظافره صينياً، وعطره فرنسياً، وقهوته تركية، وثالجته 

 ...أمريكية، ومكيفه يابانياً، وتلفزيونه كورياً، وسجادته إيرانية

ـ ال بد أن يرضع، ال بد من تنشئته على االفتخار بالصناعات الوطنية منذ 

 ...صغره

حتى ال يصبح ... ـ على األقل حتى ال نتورط بعشقه للصناعات المستوردة

 "!ال يستقيم الظل والعود أعوج" حينها... شخصاً استهالكياً

ـ الزوايا المهملة كثيرة، وأظن أن عشقي للصناعة الوطنية سيدفعني إلى مسح 

 !كافة الزوايا

ـ ليس هذا فحسب، أعدكم بأنني سأعمل جاهداً في المستقبل أن يلتحق هذا 

 )...وزارة الصناعة(الرضيع بالعمل في 

 !ـ عفواً، هل قلت وزارة الصناعة السعودية؟
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 ...! سلطة شامية مع النعناع

 صالح الشيحي

 هل تشعرون بالرغبة في األكل ليال؟ -

أنني  -بالممارسة حينا والمشاهدة حينا آخر  -بالنسبة لي اكتشفت فجأة  -

 !ومجموعة من األصدقاء لدينا هذه الرغبة الجامحة

 !غير أن ذلك ليس أمرا سارا فيما يبدو -

 ..يؤكد ذلك باحثون في النرويج -

 -أعني الرغبة في تناول الطعام أثناء الليل  -حيث ذهبوا إلى أن هذه الرغبة  -

 !قد تمثل دليال مهما على أن الشخص يعاني من التوتر والضغط النفسي

التي بثتها ميدل إيست أونالين نقال عن  -هؤالء الباحثون وجدوا في دراستهم  -

أن المصابين بالتوتر والضغط  -المجلة األمريكية لعلوم األعضاء والفسيولوجيا 

ثم , النفسي تناولوا نصف استهالكهم اليومي من الطعام بعد الساعة الثامنة مساء

 ..!تناولوا وجبة خفيفة واحدة على األقل خالل الليل

 !طبعا ذلك كله يؤكد أننا نبحث عن الراحة أو قل ننشدها عبر تناول الطعام -

أسباب (بـ) نوعية الطعام(غير أن الدراسة لم توضح لنا شيئا عن عالقة  -

 )!التوتر

 ؟!هل ألكل البطاطا بشراهة عالقة بارتفاع الرسوم المختلفة على المواطن مثال -

 هل ألصابع السمك المقلية عالقة بتذاكر الطيران؟ -

 هل لشوربة البصل الفرنسية صلة مباشرة بشركة االتصاالت؟ -

 1500هل للفستق الحلبي والمكسرات اليابانية ارتباط ما بالرواتب فئة الـ -

 ريال؟

ادفع بالتي (هل للسلطة الشامية مع النعناع عالقة من بعيد أو من قريب بقاعدة  -

 ؟)هي أحسن

وأنا ال أحتمل ... سامح اهللا هذه المجلة األمريكية فقد تركت السؤال دون إجابة -

 !أن يعيش سؤال دون إجابة

 !إجابة هللا يا محسنين -
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 "...!مضارب بني تنس"

 صالح الشيحي

 ...! الجمباز، ومباريات التنس األرضي... أهوى متابعة نوعين من الرياضة

حائرا ) يتشقلب(غير أن هذا ال يعني أن أفرح عندما أشاهد مواطناً ما، وهو  -

أمام مشكلة ما، أو وهو يتحول إلى كرة تنس أرضي تتقاذفها المستشفيات الخاصة 

 ...!والحكومية مثال

إنه أجرى  -بعدما أرفق لنا تقارير تثبت صحة شكواه  -يقول أحد الشاكين  -

 1200في أحد المستشفيات الخاصة المشهورة بمبلغ  Cتحليل التهاب كبد وبائي 

يقول إنه قد تبين له من التحليل إصابته ... ريال مع تحاليل فيروسات أخرى

ولذلك فقد طلبوا منه في ذلك المستشفى إجراء اختبار  Cبالتهاب الكبد الوبائي 

 !ريال 900وظائف الكبد وعمل موجات صوتية للكبد بملغ 

 !بعد ذلك ذهب لمستشفى المذنب العام والذي أخبره بأن نتائجه سليمة -

ثم أجرى تحاليل وظائف كبد وكلى وتبين سالمتها، وكرر التحاليل ثالث مرات  -

 !وأثبتت سالمته أيضا

 !توجه بعدها لمستوصف أهلي وكرر التحاليل مرتين وثبتت سالمته -

يقول إنه عاد للمستشفى الخاص المشهور مرة أخرى وأعاد الفحوصات لديهم  -

 !فأثبتوا له أنه مصاب

اضطر للذهاب إلى مستشفى خاص آخر خارج منطقته، وأعاد التحاليل فأثبتت  -

 !النتائج سالمته

 !هو اآلن حائر، وال يعلم هل هو مصاب أم غير مصاب -

 !يعني باختصار الرجل تحول إلى كرة تنس -

األولى لوزارة الصحة لتقوم بمتابعة هذه القضية، ... نسختان من هذه الشكوى -

والثانية لصاحب المستشفى الكبير ذي الفروع المتعددة ليقوم بتزويد أطباء 

 ! مستشفياته بمضارب تنس تساعدهم على قذف المرضى إلى الزوايا الحرجة
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