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 آراء 

 الشاعر الكبير الراحل هزاع الصالل، سيكون بإذن اهللا 
مثواكم في جنة اخللـــد ألنكم االبن البار لوطنكم، وأديتم 
الواجب على خير وجه، وعبرمت عن شـــعوركم جتاه هذا 
الوطن بكل صدق وإخالص من خالل قصائدكم الشـــعرية 
الوطنية التي كنت تنشرها بني فترة واخرى، وكنت دائما 
صادقا في تشـــخيص اوجاع هـــذا الوطن، وكانت الغصة 
واضحة من خالل العبارات واجلمل الشعرية التي اخترتها 
لتصف ما يعانيه الوطـــن من قضايا وما يصيبه من اذى 

بسبب تقصير اهله.
  لقد فوجئت عندما قرأت خبر وفاتكم ومع ان املوت حق 
فإن امثالكم ســـيخلدون في ذاكرة الوطن وســـيذكرك من 
يحبونك وأدعو اهللا لك باملغفرة من جميع الذنوب وجنات 

اخللد لك تعيش فيها آمنا مستقرا الى يوم الدين.
  عندما قرأت هذا اخلبر بالصدفة اطلعت على احدى قصائدك 
التي كانت امامي على الطاولة حتت عنوان: «اشم عواصف 
باألفق تبدو» وهذه القصيدة بالذات من قصائدكم الكثيرة 
التي أحتفظ بها، وأرجو ان يجمع اهلك قصائدك الوطنية 
وينشروها بعد وفاتك لكي يطلع الناس على املعاناة التي 
كنت تشعر بها بسبب ما يحدث في وطنك. هذه القصيدة 
أرجع اليها عندما تضيق الدنيا علي، وأرى امامي اخلطايا 
الكبيرة تقترف ضد هذا الوطن العزيز، وقراءة هذه القصيدة 
بالنسبة لي سلوى أشـــعر بأن هناك غيري ممن يعانون 

بسبب ما يحدث من اذى لهذا الوطن العزيز.
  كل ما استطيع قوله في هذه املناسبة احلزينة ان ادعو 
اهللا لك باملغفرة وألهلك وذويك بالصبر والسلوان، ودعائي 
ان تكـــون اجلنة مثواك ألنك وفيـــت واجب الوطن وكنت 
من خيرة ابنائه ودائما ما نستذكر آخر بيت في قصيدتك 

التي تقول:
بحــب ونـــاديـنــــا  قلـنـــــــا    لقــــــد 

تنـــادي؟ ملـــن  حيــــــاة  هـــل    ولكـــن 
  وعسى أن يسمع املسؤولون هذا النداء وان تنشر اجلريدة 
التي نشـــرت هذه القصيدة مرة اخرى في ذكرى تأبينك، 

ورحمك اهللا وغفر لك ذنوبك وأسكنك فسيح جناته. 

 لقد حاولت طوال األشهر اخلمسة املاضية أال أكتب في 
الشأن السياسي حتى انني أصبحت ال أطيق كتابة األخبار 
السياسية واجتهت بعض الشيء لتغطية األخبار االقتصادية 
كي أعطي نفســـي فرصة واعطي احلكومة والنواب فرصة 
ألرى ماذا ســـيعمل كل من الفريقني سواء كان في السلطة 
التشـــريعية أو التنفيذية وماذا ســـينجز خالل هذه املدة 

الطويلة التي حصل كل منهما عليها.
  نعم نقولها بصراحة لقد حقق الفريقان إجنازات عديدة 
حتى انها أصبحت حديث الدواوين صغارا وكبارا وأصبح 
املواطنون يتناقلونها بالشهر الفضيل الذي نعيشه ولعل 
أبرز هذه اإلجنازات التي حققها أعضاء السلطتني «التالسن 
واملزايـــدات والتهديدات باالســـتجواب والتصيد وحتميل 
مسؤوليات وتوعد وانتقام سيكون في بداية الدور املقبل».. 
كل هذه إجنازات شنبي بعد أكثر من هاإلجنازات اللي حققها 
لنا أعضاء السلطتني عندنا في البالد – اهللا يعز احلكومة 
واملجلس – ما قصروا، البلد ال توجد فيه زحمة في الشوارع 
وماكو أحد ينطر وظيفة وال مواطن ينطر سكن واالقتصاد 
صار زين بالكويت وحتولت ملركز مالي واقتصادي ومشاكل 
«التربية» كلها خلصت وانفلونزا اخلنازير عاجلوه ربعنا 
يعني كل شـــيء أوكي بالبلد والســـبب يرجع حلكومتنا 
ونوابنا جزاهـــم اهللا كل خير اللي ما قصروا وقدمونا كل 

هاإلجنازات التي لن «ينساها التاريخ».
  وهم احلكومة ما قصرت، شـــرت املديونيات مع إعادة 
جدولتها دون فائدة حسب كالم عضونا د.زلزلة في تصريحه 
اخلاص لـ «األنباء» ونوابنا اهللا يعطيهم العافية أقســـموا 
ما راح «يستجوبون» سمو رئيس الوزراء مع بداية الدور 
املقبل خصوصا دكتورنا أبو رمية اللي «أكد» أكثر من مرة 
انه ما راح يســـتجوب النائب األول الشيخ جابر املبارك، 
يعني أكثر مـــن جذيه اجنازات وتعـــاون ماكو وال أعتقد 
بيكون، يعني شـــتبون أكثر من جذيـــه بعد يا الكويتيني 
تدلعوا «انبسطوا» بحكومتنا ونوابنا واملفروض كل يوم 
نبارك لبعض ونهنئ بعض على «اإلجنازات» اللي قروها 

ربعنا في أعضاء السلطتني.
  وحني أعطيت نفسي فرصة كي أراقب العمل السياسي 
اتضح لي أمر ان الوضع بقي كما كان بل من املمكن أن يكون 
ســـاء أكثر من ذي قبل ومتادى البعض على اآلخر وهناك 
من يريد إشـــعال الفتنة والتفرقة بني مجتمعنا ولألسف 
وأقولها بكل صراحة لألسف هم من بني صفوف من ميثلنا 

ومن ينفذ القرارات والقوانني واملشاريع!
  وهنا استطيع ان أقول بيتي الشعر:

  تهـــاوى أناس فـــي الضاللـــة جهرة
مذاهـــُب يعشـــقون  فيمـــا     وللنـــاس 

  وكم حاولوا تشـــويه صـــورة مقبٍل
   ولكـــّن أمـــر اهللا فـــي النـــاس غالـــُب

  زبدة الكالم:
  شكرا للقائمني على شركة نفط الكويت على ما يقدمونه 
من خدمات وألعاب أطفال في ممشى مدينة األحمدي خصوصا 

لعبة «الزحليقة» على قولة الرمي بنتي.
  alwhj@alwhj.com 

 صراع المرأة الداخلي

 هيا الفهد

 كلمات كلمات

 د.عبدالرحمن عبداهللا العوضي

 وداعًا يا هزاع

 من غير إحراج من غير إحراج

 ماضي الهاجري

 شتبون بعد!

 زبدة الكالم زبدة الكالم

 في احلادي والعشرين 
من شهر رمضان الفضيل 
من كل عام هجري، يتجدد 
احلزن والكآبة واألســــى 
حينما تأتي علينا الذكرى 
الســــنوية األليمــــة على 
نفوس املسلمني في مشارق 

األرض ومغاربها، يوم هّز عرش اإلســــالم والشجرة 
الصاحلة، يوم استشهاد بطل اإلنسانية العاملية وصاحب 

املبادئ احلقة في حقوق اإلنسان.
  في هذا اليوم استشهد أمير املؤمنني اإلمام علي ابن 
أبي طالب گ، ذلك اإلنســــان املخلص هللا سبحانه 
وتعالى ولرســــوله الكرمي محمد ژ، ذلك اإلنســــان 
الشجاع والقوي واملجاهد في مواجهة جميع صنوف 
اإلرهاب اإلنساني ومقارعة الطغيان واالنحالل والفساد 
والبدع الدخيلة على مكانة وصورة اإلسالم الصحيح 

والناضج.
  فاإلمام علي گ ترعرع في بيت من أفضل بيوت 
اإلسالم، فوالده أبو طالب ذلك احلامي لرسول اهللا ژ 
واملدافع عن شعلة اإلسالم منذ انطالقها، فوالدة اإلمام 
علي گ كانت بعد عام الفيل بـ ٣٠ ســــنة، ولم يولد 
قط في بيت اهللا ســــبحانه وتعالى مولود سواه، ال 
قبله وال بعده، تلقى علمه وفطنته وبراعته وحكمته 
على يد أشرف خلق الكون سيدنا ورسولنا محمد ابن 
عبداهللا ژ فهذا الرســــول األعظم يقول في حق علي 
گ: «أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت 
الباب» (السيوطيـ  اجلامع الصغير)، اإلمام علي أمير 
املؤمنني وسيد األئمة متيز مبجموعة خصائص قيمة، 
فإنه هو السابق إلى اإلسالم وان النبي ژ حمله على 
كتفه الشريف، حتى كسر األصنام من الكعبة الشريفة، 
وان حبــــه إميان، وبغضه نفاق، انــــه القائل مقولته 
الشهيرة: «ســــلوني قبل أن تفقدوني» وهو صاحب 

ذلــــك الكتاب احملتوي كل 
اخلصال والفضائل القيمة 

(نهج البالغة).
  اإلمام علي گ وقف 
وجاهر باحلق في كل موقف 
ومــــكان وأمــــام كل ظالم 
وطاعن في ســــبيل رفعة 
كلمة اهللا العليا، فهو استشــــهد في رفع اسم اخلالق 
اهللا نتيجة شــــهامته ورشاده على يد أجنس إنسان 
خلق بهــــذا الكون، هو املجرم اإلرهابي املنتمي للفكر 
واإليديولوجية التكفيرية واحملاربة حلقيقة اإلسالم 
الصحيح على يد عبدالرحمن بن ملجم، وهو باحملراب 

يؤدي الصالة بني يدي اخلالق الواحد.
  ومبا اننا في رحاب هذا الشهر املبارك ومبرور الذكرى 
األليمة، ال أجد إال أهمية ذكر بعض أقوال وحكم ووعظ 
ونصائح متيز بها اإلمام علي گ فيقول في وصفه 
صفة الغوغاء: «هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا 
لم يعرفوا، كما قال گ: هم الذين إذا اجتمعوا ضروا، 
وإذا تفرقوا نفعــــوا فقيل قد عرفنا مضرة اجتماعهم 
فما منفعــــة افتراقهم؟ فقال: يرجع أصحاب املهن الى 
مهنتهم فينتفع الناس بهم، كرجوع البناء الى بنائه، 

والنساج الى منسجه، واخلباز الى مخبزه».
  وقال اإلمام علــــي گ: «للظالم من الرجال ثالث 
عالمات: يظلم من فوقه باملعصية، ومن دونه بالغلة، 

ويظاهر القوم الظلمة».
  فاكهة الكالم:

  نرفع أسمى آيات احلزن واألسى لصاحب العصر 
والزمان اإلمام احلجة ابن احلســــن العسكري ولألمة 
اإلســــالمية بذكرى فقد راية العــــدل واإلنصاف أمير 
املؤمنــــني وإمام املتقني علي ابــــن أبي طالب گ أبي 

األئمة الطاهرين».
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 ارتأيـــت عدم اخلوض 
في الـــرد حتى تيقنت من 
حقيقة الغمز واللمز الذي 
صدر من أحد الكتاب، متهما 
شريحة كبيرة من الزمالء 
الكتاب بأنهم أصحاب أقالم 
مأجورة وحلم فاسد، وحدد 

ثالثة كتاب على أنهم الوطنيون املخلصون وهذه إدانة 
أتت من زميل عرف عنه السكينة والهدوء ولم نعهده 
بهذه احلدة سوى من خالل تبنيه مواضيع التجاوزات 
في املال العام، ولكـــن ما الذي دفعه إلى الضغط على 
قلمه بهذه القســـوة من دون موضوعية، ونثر حبره 
على زمالئه مخلفا مزيجا مـــن البقع العبثية عليهم، 
األمر الذي دفعني للبحث فيه ألصل إلى أمرين أولهما: 
هل أتى هذا التحول رغبة منه أم ان هناك حتالفا خفيا 
وخطة مدروســـة متزامنة مع ما تبناه الكاتب احملامي 
عبر جتمع أعلن عن ترؤســـه حتت شـــعار احملافظة 
على املال العام بعد أن مال ميزانه عن احلق وفشل في 
اســـتنهاض املشاعر والعواطف لكي متنحه مكانة بني 
صفوف املعارضة إال أن الوعي الشعبي أفسد حلم هذا 

املستأسد وخيب ظنه؟!
  أما االســـتنتاج الثاني الذي يصور هذا التشنج في 
الرأي والتصوف في الهوى ومنح صكوك الوطنية ملن 
شاء فهي محاولة رخيصة حملاكاة الغرائز وليس العقول 
ولألسف الكثير منا من يحكم هوى غرائزه على عقله، 
أما الهدف من هذه الفكرة فهو اســـتقطاب شريحة من 
املؤيدين لتأسيس لوبي كوسيلة ضغط وتأثير على بعض 
القرارات السياسية وإن كنت أرجح هذا االستنتاج وهو 
ليس بعيدا عن األول، ولكن ألوضح لك معلومة يا زميلي 
الكاتب وإن كنت أقدر حسك الوطني إال أن ما ال تعلمه 
أنك تراهن على شخصيات عرف عنها الشخصانية وحب 

الذات وستكشف لك األيام ما 
كنت به جاهال، فأحد الذين 
صنفتهم على أنهم وطنيون 
هم في احلقيقة عكس ذلك 
بتاتا، فهو أي الذي نسبته 
للوطنية استقال من وظيفته 
العسكرية ألسباب يعلمها 
هو بنفسه حيث امتهن البلطجة ومارسها أثناء عمله 
اجلديد بوظيفة مهنـــدس في أحد قطاعات وزارة ذات 
طابع فني وراح يبتز كل وزير يترأسه مستغال وظيفته 
بالصحافة وال يتوانى عن ممارسة ذلك بل ذهب بعيدا 
بفرضه إتاوات شـــهرية على مرؤوسيه في العمل من 
خالل توفير سيارة من حســـاب املشاريع املكلفة بها 
الوزارة ليستبيح خنوعهم ويفرض عليهم أكثر من ذلك 
بتوفير ميزة الهاتف النقال مفتوح الرصيد وكل ذلك 
حتى يسلموا من تنكيله وسخريته املميزة في الكتابة، 
واألدهى من ذلك أيضا أن هذه الشخصية البروغماتية 
املدعية االنتماء للروح الشعبي هي شخصية ال متارس 
عملهـــا وال حتضر إليه بعد أن أعفي من بصمة الدوام 
وهو بذلك يصبح مســـتنفعا ومستغال لهذه الوظيفة 
وال يستحق هذه االمتيازات اخلاصة وهذا مثال ألحد 

الوطنيني الذين تؤيدهم!
  إذن يا زميلنا العزيز مـــن األجدر أال نصم بعضنا 
مبا ليس نحن فيه، فلكل قضية رأيان مؤيد ومعارض، 
ودوران احليـــاة الطبيعي يفرز التحوالت واملتغيرات 
التي تتم في التسلســـل املجتمعـــي.. فاليوم أنا معك 
ولكـــن ليس بالضرورة أن أكـــون غدا معك فلوال هذه 
االختالفات ملا ارتقينا فلنتجرد قليال في الطرح ولنكن 
موضوعيني واللحم الفاســـد سرعان ما تظهر عفانته 

وعدم صالحيته.
  Talal-alhaifi@hotmail.com 

 قد ينظر البعض لقاتلة الزوج، أو كما حدث 
في حريق اجلهراء، إلـــى الزوجة نظرة ظاملة 
سوداوية الوجود، يصمها بأقسى أنواع األلفاظ 
احلادة واملميتة دون معرفة ظروف مثل تلك 
احلـــوادث، ان تعليقي هـــذا ليس تضامنا مع 
أي امرأة يكون رد الفعل لديها حادا ومتطرفا 
ويصل لدرجة القتـــل أو اإلصابة بعاهة لكن 
كنت أمتنى لو ينظر احدنا للجانب اآلخر في 
حياة املرأة، القهر واإلحباط والشعور بالغدر 

من خيانة وبخل وإهمال وظلم.
  إن املرأة والكويتية خاصة تتعرض لضغوط 
كثيرة منذ أن طالبـــت بالتحرر وأخذ غالبية 
حقوقها وأصبح العبء األكبر من بيت وتعليم 
وعمل يلقى على عاتقهـــا رمبا كان اخللل في 
بدايتـــه منها هي أوال وقـــد حتملته عن طيب 
خاطر ورغبة في التحدي واثبات الذات ولكن 
مع مرور الســـنوات زاد احلمـــل كثيرا وبدأت 
تفقد أعصابها ولم تعد متلك من الوقت شيئا 
فهي كالثور في الســـاقية من بداية النهار إلى 
نهايته فهي األم والزوجة واملوظفة. فازدادت 
الضغوط من كل جانـــب مع مراعاة التواصل 
االجتماعي مع اآلخريـــن واالرتباطات املالية. 
املزعـــج في املوضوع أن الزوج الكويتي صار 
مرتاحا ال مسؤولية عليه وال أعباء من أي نوع 
كانت واألدهى حني يتناسى كل هذه البطوالت 
واألعمال ويطلب املزيد من اجلهد ويرفض مد 
يد العون أو املساعدة ويرفض تبرير جوانب 
اإلهمال لديها في بعض األحيان مما يزيد األزمة 
النفسية داخلها.. وتتمنى لو ظلت كما اجليل 
السابق أو األسبق املرأة والزوجة املدللة والتي 
جتاب طلباتها وال تتحمل من املســـؤولية إال 

جانبا واحدا فقط هو البيت بكل أفراده.
  ان عمل املرأة وحتررها واستقاللها املادي كلها 
أمور باتت سالحا سلبيا قاتال مميتا ينخر في 
جسد املرأة العاملة والزوجة واألم فإن وجدت 
تقديرا وتعاونا من الطرف اآلخر أال وهو الزوج 
هانت الصعاب واستمرت احلياة لكن إن قابل 
ذلك الطرف كل هذه التضحيات بتهكم وعصبية 
وعدم تقدير لألمور زادت األعباء عبئا يضغط 

على النفس البشرية والروح لديها.
  األدهى واألمر هو انحراف الزوج فهو حني 
يصادف إهماال من زوجته حتت أي ظرف سواء 
كان هذا اإلهمال في الشكل أو العطاء أو االهتمام 
يتجه ألخرى يراها في أكمل زينتها وشـــكلها 
وحديثها في مكان عمل أو في شارع أو في مكان 
عام. فتتم املقارنة ويتم االجنذاب لألخريات. 
  مازلـــت أقول التعميم في أي رأي أو وجهة 
نظر مرفوض. لكن ال تتعجب إذا فقدت املرآة 
عقلها واتزانها وانحرفت عن املســـار السليم 
فارتكبـــت أي جرم من أي نوع كان كأن تقابل 
اإلساءة باإلســـاءة أو تقابل اخليانة مبثلها أو 
ترتكب جرمية تفقد بعدها حريتها وناســـها 

وسمعتها وحياتها. 
   kalematnet@hotmail.com 
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