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تعتبر الكويت من أكثر الدول العربية واإلس����امية 
من حيث صفاء املعتق����د واالبتعاد عن مظاهر اخلدش 
في العقيدة والتوحي����د، فا جتد بالكويت بدعا ظاهرة 
ومس����تفحلة وال مظاهر شركية او خرافات، بل ان أكثر 
الشعب الكويتي جندهم على الفطرة السليمة والعقيدة 
الصافية، فالكويتي����ون ال يعرفون الطواف بالقبور او 
التوس����ل باألولياء واألموات م����ن دون اهلل او اإلميان 
باألحجار واجلم����ادات على انها تنفع وتضر، وكذلك ال 
ينتشر بالكويت السحرة واملشعوذون والدجالون كما 
في كثير من الدول العربية واإلسامية، كذلك جتد الكثير 
من أهل الكويت ال يحلف بغير اهلل، على خاف الكثير 
من املسلمني الذين يحلفون بغير اهلل كالنبي والصاحلني 
واآلباء وغير ذلك، كما جتد ان كثيرا من السنن النبوية 
والش����عائر اإلسامية منتش����رة - وهلل احلمد - مثل 
صاة اجلماعة وحلقات حتفيظ القرآن وتفطير الصائم 
وإحياء ليالي رمضان بالقيام ومصليات العيد واحلماس 
ألداء احلج والعمرة وغير ذلك كثير مما جبل عليه هذا 

الشعب الطيب.
والتوحيد يقصد ب����ه إفراد اهلل بالعبادة واإلخاص 
له سبحانه واالستسام هلل بأنه هو املعبود واملستعان 
واملقصود في كل حاجة وأمر ال سواه سبحانه وال نشرك 
به شيئا، فما خالف ذلك كان خدشا في التوحيد، فعندما 
يعتقد املس����لم أن مخلوقا او جمادا يستطيع ان يقضي 
حاجات����ه وينفعه ويضره م����ن دون اهلل فهذا قد أخل 
باملعنى احلقيقي للتوحي����د وبالتالي لن يتحقق له ما 
أراد وضل الطريق الى اهلل وهو سبحانه الذي نستعني 
به مرارا في كل يوم عند قراءتنا للفاحتة بقولنا )إياك 

نعبد وإياك نستعني(.
لذا كان من املس����تغرب واملس����تهجن ان تثور ثائرة 
البعض على مناهج التربية اإلسامية لوزارة التربية 
ألنها حتث على االستعانة باهلل وحده أو تبني ان سّب 
الصحابة إثم وذنب عظيم فهل يريدون ان يستعني الناس 
بغير اهلل كاألم����وات واجلمادات وغيرها؟! او ان يكون 
صحابة رسول اهلل ژ غرضا لكل جاهل وحاقد يسبهم 
وينتقص منهم؟! ان شيئا من ذلك لن يحصل بإذن اهلل 
وعل����ى اجلميع ان يكونوا حراس����ا للعقيدة والتوحيد 

اخلالص الذي هو دين غالبية أهل الكويت. 
كما ال يفوتني ان أوجه رسالة لإلخوة اعضاء مجلس 
األمة وأقول لهم ان املساس بالعقيدة والتوحيد هو اخلط 
األحمر ال����ذي ال يجوز االقتراب منه، وانه أهم القضايا 
على اإلطاق، فالدفاع عن الثواب اإلسامية والتوحيد 
هو أسمى الغايات وأنبل األهداف، ولتذهب احلسابات 
السياس����ية اذا كان املوضوع يتعل����ق بتوحيد اخلالق 
العظيم وسامة املعتقد وصيانة التوحيد من كل شائبة، 
فالضر والنفع بيد اهلل وحده، قال تعالى: )إن تنصروا 

اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم(.

الكويت بلد التوحيد غرور
بغ����رض املش����اغبة 
العقلية كتبت لألصدقاء 
رس����الة هاتفية تقول 
»حيث ال اكون ال يوجد 
آخر« فانزعج البعض 
الرس����الة  من منطوق 
ومنطقها. وكتب احدهم 
في عجال����ة يقول »أين 
ي����ا صاح  تواضع����ك 
وكيف تربط اآلخر بك، 
فاآلخر موجود كنت ام 
لم تكن« واجابني صديق 
آخر برسالة كتب فيها 
»انت لس����ت في الصني 
يا صديقي فهل ال يوجد 

أحد في الصني«.
تبس����مت وادرك����ت 
التي وقع فيها  احلفرة 
الذين  بعض االصدقاء 
تسرعوا بقراءة العبارة 
فلم يتفكروا فيها مليا. 
فأنا لم اكتب »حيث ال 
اكون ال يوجد أحد« ذلك 
ان اآلحاد والعش����رات 
واملاي����ني  واملئ����ات 
موج����ودون في الصني 
والهند وفي املقهى وفي 
الغرفة املجاورة. كنت انا 

من بينهم او لم أكن.
 غير اني كتبت عن 
»اآلخر« الذي يستدعي 
وجوده وجود »األول« 
مثلما يستدعي غروب 
الشمس ش����روقها ففي 
الذي ال تش����رق  اليوم 
فيه الش����مس فإنها لن 
تغرب. وباملقابل »حيث 
ال يك����ون آخر ال وجود 
أنا« فانعدام وجود  لي 
ط����رف يلغ����ي الطرف 
الثاني. وتلك عبارة ال 
تشي بالتيه والتعالي 
بل هي دع����وة لتعزيز 
االمي����ان بالتعددي����ة، 
فاعترافك باآلخر اعتراف 

بنفسك.
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الفقاعة«  عبارة »اخلروج م���ن 
تس���تخدم كنصيحة ملن حتاوطته 
الهم���وم من كل جان���ب، ثم تدفعه 
بقوة نحو التفكي���ر باجتاه ضيق 
ومدمر، هذا التطويق الذهني يسميه 
املتخصصون في االمور السلوكية 
»فقاعة« وهم يحثون كل انسان قد 
طوقته مس���ألة معقدة جدا على ان 
يقوم بحركة سريعة يخرج بها من 
هذه الوضعية اخلطرة، فالغضبان 
مث���ا تتحاوطه انفعاالت س���لبية 
خطيرة ولو امتن���ع عن اتخاذ اي 
ق���رار حتى يتجاوز تل���ك اللحظة 
اخلطرة ويهدأ، فإن مس���ار حياته 
كله يتغير، وقد يكون على وش���ك 
هدم بيته الزوجي او االستقالة من 
موقع عمل جيد بسبب مواجهته لتحد 
قاس يحت���اج الى تفكير وتخطيط 
بدال من التصرف بردود االفعال او 
يعاني من ضائقة مالية سدت عليه 

منافذ التفكير.. الخ.
 تعبير »اخل���روج من الفقاعة« 
جميل جدا، مجرد التشبيه بالفقاعة 
يؤدي لشعور املرء بالثقة في امكانية 
اللحظة اخلطرة،  اخلروج من تلك 
وكلما ابتعد عن اجلو السلبي ازدادت 
قدرته في السيطرة على االنفعاالت 
ومتكن من وضع تصور واقعي حلجم 
الهموم التي يواجهها، هذا سينعكس 
بالتأكيد على تزايد حجم الشعور 
بالثقة في النف���س وبقدر ما تنمو 
يكبر حجم االنسان الواثق، وتصغر 
همومه فيردد بروح راس���خة »كل 
عقدة ولها حال«، ان تفاهة الفقاعة 
تتكشف بلمسة خفيفة فتنفقع في 
الهواء، فقط استخدم عبارة حازمة 
تكشف بها حجم ثقتك باهلل عز وجل، 
لقد وصف القرآن الكرمي االكتئاب، 
واسماه »احلزن« بفتح احلاء والزاي، 
وهو يختل���ف عن احلزن املعروف 
بضم احلاء، قال تعالى )وقالوا احلمد 
هلل الذي اذهب عنا احلزن(، االكتئاب 
هو طائف - عابر - من الش���يطان 
ليحزن املؤمن، قال تعالى )إن الذين 

اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا، ف���إذا هم مبصرون( هكذا، 
تذكروا، واستعاذوا باهلل من الشيطان 
الرجيم، مجرد ان ذكروا اهلل عز وجل 

فقأوا الفقاعة، فاختفت.
اسمع الى جتربة من خنقه دخان 
مدفأة من نار الفحم في فصل الشتاء، 
قال ».. مع برد الش����تاء ودفء نار 
الفحم لم انتبه، بدأت افقد الوعي اال 
قليا، رأيت االطفال يفقدون الوعي، 
حتاملت على نفسي وزحفت حتى 
وصل����ت الى ب����اب الغرفة، فتحته 
واستنشقت هواء نقيا ثم رجعت 
مسرعا واخرجت االطفال الى الهواء 
الصافي« س����معت هذه القصة من 
السيد الوالد جزاه اهلل خيرا، انقذنا 
ونحن صغار من موت محتم عندما 
جن����ح في اخلروج ولم يستس����لم 
لاجواء التي سيطرت على الغرفة، 
كان ذلك في منتصف اخلمسينيات 
في بيتنا بالديرة، نعم، اخرج قبل 
ان يسيطر عليك دخان االزمة التي 
متر بها، ابحث عن صديق صاحب 
رأي وخب����رة، حتدث معه، اقرأ في 
جتارب اآلخرين عبر وسائل االطاع 
احلديثة، اسأل، اياك والصمت فهو 
مصي����دة، ال تدخله����ا فينفرد بك 
الوس����واس اخلناس، أكثر من ذكر 
اهلل، امأل رئتيك واش����حن صدرك 
بالهواء، ومعه احاس����يس طافحة 
بالثقة برب االكوان جل جاله القائل 
)فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر 

يسرا(.
كلمة أخيرة: قال رسول اهلل ژ لعمر 
ÿ: »والذي نفس���ي بيده ما لقيك 
الشيطان قط سالكا فج���ا اال سلك 
فجا غير فج����ك« وكان ابو ذر رضي 
اهلل عنه يس���قي على حوض ماء 
فورد رجل على احلوض فكسره وكان 
أبو ذر واقفا فجلس ثم اضطجع فقيل 
له: ملاذا فعلت هذا؟ فقال: س���معت 
رس���ول اهلل ژ يقول: »إذا غضب 
أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب 

عنه الغضب وإال فليضطجع«.

عالج االكتئاب  ).. إذا مسهم طائف
قالت »انفلونزا اخلنازي���ر« ل� »انفلونزا  من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون(

الطيور« ما تقوله احلس���ناء للقمر: »قومي 
وانا أقعد مطرحك«!

كلما جاءت »انفلونزا« لعنت اختها، مثل 
االمم، كلما جاءت امة لعنت اختها او سابقتها! 
ومثلما قال املثل »طلقها وخذ اختها، قال اهلل 

يلعن الثنتني«!
نحن جيل ينتمي الى »انفلونزا الطيور« 
و»انفلونزا اخلنازير« واحلمى املالطية والفأر 
النرويجي وجنون البقر والساملونيا والطاعون 
الليبي الذي اطل بوجه���ه بعدما انقطع عن 

االرض واملاشني عليها بأقدام مرجتفة!
امراض ال س���لطان عليها وال دواء ناجعا 

يقطع شأفتها ويريحنا منها!
نسيت ايضا انفلونزا الكاب التي ستلعن 
اختها »انفلونزا اخلنازير«! حتى الكاب صارت 
حّمالة »انفلونزا«؟! لم ال ما دامت الدجاجات 
واحلمامات والكناري وطيور احلب قد حملتها 

من ذي قبل!
غدا ستأتينا »انفلونزا النساء« وسيخرج 
علين���ا معتلو املنابر وملتح���و الفضائيات 
لينهونا عن النساء واالقتراب منهن مؤكدين 
ش���رور املرأة وفتنتها وما طنطنوا به كثيرا 
من على منابرهم وفضائياتهم الغوغائية: ألم 
نقل لكم ان امل���رأة فتنة، ها قد صدق القول 
وبان الشر وعرفنا ان مكمن اخلطر هو اولئك 
النسوة حامات »االنفلونزا« فأبيدوهن تنجوا 

وتصُف لكم احلياة!
وسنقوم نحن املؤمنني بإبادة النساء خوفا 
من »انفلونزتهن«، لنفاجأ بعد ذلك ب� »انفلونزا 

الرجال«!
حينذاك وعند ذاك وملا يحني ذلك االوان، 

ما الذي سنفعله؟!
اقترح ان نبدأ بإبادة الذين دعونا الى ابادة 
النساء حامات »االنفلونزا« ثم ننتحر جماعيا 

لنتخلص من »االنفلونزا«!
ولكن ماذا لو ج���اءت »انفلونزا الرجال« 
قبل »انفلونزا النساء«، فهل ستدعو النساء 
الى التخلص م���ن الرجال حاملي االنفلونزا 
حتى يضمن ع���دم وصول عدوى االنفلونزا 

الرجالية اليهن؟!
هذا السؤال جتيب عنه النساء!

أما انا شخصيا فأمتنى ان يفعلن! ويتخلصن 
من الرجال ليعش���ن وحدهن في هذا العالم 
من دون حجاب او نقاب او خوفا من كش���ف 

عوراتهن على رجل غريب!

إنفلونزا النساء!
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