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طارق بورسلي

هل فكرنا يوما من األيام بأن نستثمر صحتنا ونبتعد عن 
الهموم والضغوط النفسية التي نعيشها يوميا والتي أتعبت 

عقولنا قبل أجسادنا مما جعلها موطنا ومستقرا ألمراض 
العصر املتزايدة، فجميعنا قد يعتقد بإن االستثمار هو 

مصطلح مادي بحت وهذا أمر ال غبار عليه في زمن أصبحت 
املاديات فيه هي املسيطرة على وضعنا احلالي، فهل فعال 

حرصنا على أن نستثمر صحتنا لتدوم بشكل أفضل؟ إن 
أفضل املشاريع الناجحة هي التي تكون دائما مع النفس 

ألنك الوحيد الذي يعرف وحدك فقط ما حتتاجه بالضبط، 
فلو سألت أحدهم كيف جتعل صحتك ممتازة بشكل دائم؟ 

فأغلب اإلجابات ستنحصر في اآلتي:
اتباع نظام غذائي جيد أو ممارسة رياضة املشي.. الخ، 

بتكلفة بسيطة وغير مكلفة.
الدخول إلى ناد صحي محترم وبتكلفة أعلى وبإشراف 

مدربني متخصصني ملتابعتي طوال فترة تواجدي بالنادي من 
أجل احلصول على افضل النتائج.

ال شك بأن ما متت اإلجابة عليه هي جوانب مهمة في احلفاظ 
على الصحة العامة ولكنها ليست الطريقة املثلى لراحة البال 

في حقيقة األمر.
إن راحة البال التي يصفها الشاعر راكان بن حثلني:

يا ما ح��ال الفنجال مع س��يحة البال 
ف��ي مجل��س م��ا في��ه نف��س ثقيله 

ه��ذا ول��د ع��م وه��ذا ول��د خ��ال
مثيل��ه  لقين��ا  م��ا  رفي��ق  وه��ذا 

تعبير حقيقي عما ننشده في راحة البال هو أن تكون مع 
أشخاص رائعني وأحاديثهم شيقة ومتفائلني.

في وقتنا احلالي أصبحت الكثير من الدواوين سببا رئيسيا 
في جعل البال متعكرا طوال الوقت والسبب معروف إما 

القيل والقال أو التكلم في السياسية طوال الوقت وسماع 
االنتقادات واملواضيع التي تعكر مزاجك وجتعل عقلك يصاب 
بالشلل، فلو عملنا مقارنة مع شعوب أوروبا لوجدنا أن كثيرا 

منهم ال يعرف حتى اسم رئيس دولته الن ما يعنيهم هو 
العيش بسالم دون اخلوض في أمور ال تعود عليهم بالفائدة 

عكس ما يحدث عندنا.
ما نحتاجه هو أن جنعل راحة البال مثل االستثمار نشدد 
على أن يكون رصيدنا دائما في وضع »عال العال« ويأتي 

هذا األمر من خالل: إصالح أنفسنا مع اهلل أوال وقبل كل 
شي )أال بذكر اهلل تطمئن القلوب( وهو شرط أساسي في 
راحة البال، فكان بعض السلف دائما في نعيم وراحة بال 
ألنهم ال يتكلمون فيما ال يعنيهم وكانت قلوبهم راضية 

مطمئنة وصافية.
كذلك نحتاج إلى نغير تفكيرنا ونظرتنا جتاه الكثير من 

األمور السلبية مبعنى آخر ماذا يعني ان شاهدت زحمة في 
الشارع هل يؤدي ذلك الى أن أصارخ وأشتم أم يكون ذلك 

فرصة لالستغفار والتهليل والتكبير..الخ؟ أضف إلى ذلك أن 
ابتعد عن كل ما يعكر مزاجي سواء كانوا أشخاصا متشائمني 

و»متحلطمني« وحتى نشرات األخبار التي تأتي باألخبار 
احملزنة أبتعد عنها وابتعد عن كل ما يجعل يومي كئيبا.

إن راحة البال هي االستثمار احلقيقي وهي التي جتعلك 
تعيش بصحة وعافية بإذن اهلل لكل من ينشد الهدوء واحلياة 

السعيدة في وقتنا احلالي فاحلياة قصيرة فلماذا نقصرها 
بالهموم والنكد؟ مع أن احلياة جميلة وممتعة طاملا أردنا 

أن تكون كذلك وستكون كذلك إذا اردنا فهل جنعل صحتنا 
وراحة بالنا هي اهم أولوياتنا في حياتنا؟

هناك أكثر من 30 ألف 
طالب في جامعة الكويت، 

وسنويا تواجه الجامعة 
مشكلة قبول خريجي 
الثانوية والذين يقدر 

عددهم باآلالف، رغم ان 
هذه المشكلة كان يمكن 
حلها فيما لو تم االنتهاء 
من مدينة صباح السالم 

الجامعية في موعدها، 
ولكن لألسف بسبب 

أخطاء كارثية في التعاطي 
مع هذا المشروع تأخر 

افتتاح الجامعة والتي كان 
يفترض افتتاحها وبحد 
أقصى نهاية هذا العام، 

ولكن المسؤولين خرجوا 
علينا قبل أيام وصرحوا 
بأن ما تم إنجازه بحدود 

ال� %30.
هل يعقل عدم افتتاحها 

منذ صدور مرسوم 
إنشاء الجامعة من عشر 
سنوات، ولو فرضنا أن 
كل 10 سنوات سننجز 

30% من مشروع المدينة 
فهذا يعني أن هذه المدينة 
الجامعية لن تفتتح ابوابها 

اال بعد 25 سنة من 
اآلن، 30% في السنوات 
العشر الماضية وهو ما 

تم إنجازه، ثم 30% لعشر 
سنوات ثانية و30% لعشر 

سنوات ثالثة، وتتبقى 
10% يمكن ان تستغرق 5 
سنوات، ليصبح مجموع 

سنوات االنتظار كما 
ذكرت 25 سنة، أي ربع 

قرن.
بالمناسبة ومن خالل 

عملي بعدة مشاريع سواء 
إنشائية او صيانة، اعلم 

انه يمكن االنتهاء من 
مشروع في خالل اقل 
من 24 شهرا من اآلن، 
ولكنه بحاجة فقط الى 
قرارات سريعة وآلية 

تنفيذ أسرع، فالميزانية 
مرصودة والمناقصات 

تمت ترسيتها، وال 
ينقص سوى قرار حازم 

باإلسراع في تنفيذ 
جميع المشاريع المتعلقة 

بالمدينة الجامعية.
ليس في االمر مبالغة وال 
ضرب من خيال، بل على 

العكس هذا ما يجب ان 
يحصل ويمكن ان يحصل 
لو »الجماعة شدوا حيلهم 

شوي«.
البلد بحاجة الى هذه 

المدينة الجامعية، ليس 
هذا العام بل منذ اكثر 

من 10 سنوات، ولكن لو 
سارت األمور كما سارت 
عليه من قبل فلن تفتتح 

المدينة الجامعية كاملة اال 
بعد ربع قرن.

رسالة بريد: وصلتني 
رسالة من قارئ يطلب 
فيها ان أعرض مشكلة 
وجوب تحديد أسعار 

المستشفيات الخاصة، 
ومن هذا المقال اسأل 

مسؤولي وزارة الصحة: 
هل هناك تسعيرة 

محددة لألشعة والفحص 
والعمليات واألدوية ام 

أن المسألة بال تحديد او 
توضيح أسعار؟

راحة بالي 
استثماري

جامعة الشدادية.. 
وحكاية 25 سنة

جرس

سلطنة حرف

فيلم »mad max 2« املنتج عام 1981 الذي اطلق جنومية 
املمثل ميل غيبسون يشكل حجر عثرة في ذاكرة أذهان 

مراهقي الثمانينيات، وباملناسبة هذا الفيلم هو أصل جميع 
األفالم التي تتحدث عن احلياة فيما بعد احلرب العاملية 

الثالثة، وكيف ان األرض ستعود للفوضى وقانون الغاب..
>>>

ال أحد من مراهقي الثمانينيات يعرف او يتذكر او حتى 
شاهد اجلزء األول من سلسلة أفالم »mad max« أو كما 
كنا نسميه »ماكس املجنون« رغم أنه أصل السلسلة، وال 

أعتقد ان أيا منهم يهتم مبشاهدته، وطبعا اجلزء الثالث 
من ذلك الفيلم والذي كانت بطلته بجانب ميل غيبسون 

جنمة الروك تينا تيرنر لم يحقق النجاح أو االنتشار الذي 
حققه اجلزء الثاني، حتى اننا كنا نقول ان من لم يشاهد 
اجلزء الثاني من »ماكس املجنون« لم يشاهد سينما في 

حياته.
>>>

أحيانا األشياء في املنتصف هي التي جتذب املشاهد 
وتتركز في ذاكرته، وليس أول احلدث وال اخره، متاما 

كفيلم ماكس املجنون، ومتاما كما حدث معنا في الكويت 
مع انتخابات الصوت الواحد، فاملجلس املبطل الثاني 

والذي كان »أول مجلس« جترى انتخاباته وفق مرسوم 
الصوت الواحد ال أعتقد ان أحدا سيتذكره أو يستذكره، 

ألنه بدأ وانتهى دون ان يفعل شيئا او يؤسس شيئا، 
ولكن املجلس »الثاني« احلالي والذي اجري وفق انتخابات 
الصوت الواحد سيبقى عالقا في أذهان الكويتيني ألسباب 

يطول شرحها هنا، ولكن سأكتفي بالقول إن املجلس 
احلالي »الثاني« أسس وبحق وحقيقة لقيمة الصوت 
الواحد في البلد، أعني انه املجلس الذي وضع حجر 

األساس ملفهوم حقيقة تأثير الصوت الواحد وكيف انه 
سمح لكل األطياف باملشاركة والتمثيل بعدالة في اخلارطة 
االنتخابية، بعد ان ظلت لسنوات سواء وفق ال� 4 أصوات 

والدوائر ال� 5 او وفق الدوائر ال� 25 بالصوتني أسيرة 
للطائفية والقبلية وإقصاء األقليات.

>>>
املجلس احلالي »الثاني« مبخرجاته أثبت ان مرسوم 

الصوت الواحد هو في صالح البلد، لذا سيتذكره اجلميع 
باخلير، نعم مرسوم الصوت الواحد وخاصة في مخرجات 

»مجلسه الثاني« أثبت أن مرسوم الصوت الواحد قد 
انتشل البلد من دائرة الفوضى الى دائرة االستقرار، وان 

قرار مرسوم الصوت الواحد كان قرارا حكيما بكل ما 

حتمله الكلمة من معنى.
>>>

الدليل األكبر على ان مرسوم الصوت الواحد كان قرارا حكيما 
هو أن كتال سياسية معارضة للمرسوم أعلنت صراحة أنها 

ستخوض االنتخابات وفق املرسوم الذي كانت تعترض عليه.
>>>

ما يهم هنا ان االنتخابات وفق الصوت الواحد هي انتخابات 
حقيقية ترضي كل أطياف البلد وتخرج البلد من فوضى 

األصوات ال� 4 التي كادت ان تعصف بها.
>>>

باختصار شديد، ان مرسوم الصوت الواحد كان مبنزلة طوق 
النجاة الذي أنقذ البلد من منزلق خطير جدا، واملشاركة في 

االنتخابات املقبلة حق مستحق على اجلميع دون استثناء، وال 
يحق ألحد املقاطعة بعد أن ثبت للجميع أن مرسوم الصوت 

الواحد كان في صالح البلد.
>>>

توضيح الواضح: لن يتذكر أحد املجلس املبطل الثاني »أول 
مجلس بالصوت الواحد«، ولكن اجلميع سيتذكرن املجلس 
 mad« احلالي »ثاني مجلس بالصوت الواحد«، متاما كفيلم

.»max
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املجلس 
احلالي.. والذاكرة 
السياسية
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كتب الزميل أ. د غامن النجار مقالة اجمل من جميلة عن 
شخص له جمايل علّي، يقول: مضت 24 سنة على تلك 

الليلة البائسة من أيام الدنيا التي هاجمنا فيها الغزاة ليلقى 
القبض على يوسف ثنيان املشاري ورفاقه في بيت غريب 
مبنطقة النزهة، هكذا انسلت تلك الليلة احلزينة من ليالي 

أكتوبر 1990 دون حساب، مت للمحتلني فيها ما لم يحسبوا 
حسابه فقد ألقوا القبض على قيادة املقاومة ومعهم قرة 

العني يوسف املشاري ورفاقه، كانت ليلة توقف فيها 
الهواء ويبس فيها احللق وجف فيها الدمع باملآقي، ليتك 

يا أبا يعقوب كنت معنا في زمن قلّت فيه القيم لترى اننا 
لم نتعلم من ذلك الدرس، درس بحجم الغزو ومع ذلك لم 

نتعلم، وليت الغزاة كانوا قد علموا او عرفوا حينها قيمتك 
فينا، ولكن أين هم وأين قيمة اإلنسان والعطاء؟ كنا حينها 
معا نتبادل احلديث في ذلك البيت الغريب، كنا نحاول فهم 

املستقبل في بلد محتل، نضحك حينا ونسخر حينا، متى 
سيخرج الغزاة؟ وكيف؟ 

أيام مضت وأيام جاءت وابتسامتك املشرقة التي ال 
تفارقك ال تفارق مخيلتي، قدر لنا ان ننجو بقدر ما في 

حلظة قدرها اهلل وكم ضاعت بغيابك أشياء وأشياء كانت 
تلك الليلة هي نكسة بعد نكبة، فنكبة الغزو تلتها نكسة 

اعتقالك أنت ورفاقك، وكنا نتعلم منك على ضوء الشمعة 
ال بل على ضوء الظلمة وكنت فينا باسما وقورا ليتك 

ما ذهبت وليتك خرجت معنا قبل ان يقبض الغزاة على 
املكان ولكنك أصررت وعبدالوهاب املزين على تكملة 

حديث عادي، وكان ذلك احلديث قد حسم الفرق بني البقاء 
والذهاب، ولكن من يدري؟ فلو كنت بيننا للعنك الالعنون 

ولركب على ظهرك املتسلقون، ألم أقل لك إننا أضعنا 
البوصلة وأضعنا الطريق؟ 

فمن فعل إلى الالفعل ومن اجلد إلى الهزل ومن القيمة الى 
العدم وبعد الشيء إلى الالشيء، هكذا يا سيدي كنا، وهكذا 

يا سيدي اصبحنا ال اعرف حتت اي ارض ترقد، فقد 
بحثت عنك وكل األسرى في أرض العراق من أقصاه إلى 

أقصاه ومن جادت أرواحهم دفاعا عن هذا الوطن اجلريح، 
وأيا كان مكانك يا صديقي ارقد بسالم، فأنت ال تستحق 

اال السالم، وليرحمنا اهلل برحمته وليرحم اهلل أسرانا 
وشهداءنا وقد نسيهم الناس وال حول وال قوة اال باهلل.

هذه األسطر األجمل من جميلة كتبها دكتور وكاتب متمكن 
من قلمه الذي هو كالسيف عند الظلم، مشكور وجزاك 

اهلل خيرا، وأسأل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك: هل فكرت احلكومة في وضع اسماء الشهداء على 

شوارع الكويت؟ وأال يستاهل الشهيد الفريق يوسف 
ثنيان املشاري شارعا باسمه؟

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

عبدالمحسن محمد المشاري 

الشهيد الفريق 
يوسف ثنيان 
املشاري

يا سادة يا كرام


