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آراء

كالعادة من كل يوم 
في الصباح اتأكد وانظر 
الى »الفيس بوك« وملدة 
15 دقيقة، ألرى هل من 
جديد على هذه الشبكة 
الضخمة وه����ل هناك 
تعلي����ق جديد، وجدت 
الفاضل  صورة الشيخ 

علي الطنطاوي، رحمه اهلل تعالى، فعلى الفور اعجبت 
به لتخرج كلمة انت معجب بعلي الطنطاوي، فأرسلت 
لي رس����الة من خالل موقعه، احببت ان انقلها النها 
اعجبتني كثيرا، يقول الشيخ: قابلت صديقا لي فوجدته 
ضيق الصدر كأن به علة في جس����ده او هما في قلبه 
فسألته ان يكشف لي امره قتأبى ساعة وتردد ثم قال 
لي انت الصديق ال يكتم عنه واني مطلعك على سري 

ومستشيرك فيه اني اريد الزواج.
قالت: وما فعلت ربة دارك وام اوالدك؟

قال: هي على حالها.
قالت: وهل انكرت شيئا من خلقها او من دينها او 

من طاعتها لك وميلها اليك؟
قال: ال واهلل.

قالت: فلم اذن؟
قال: اني رجل احب العصمة واكره الفجور وقد الفت 
زوجتي حتى ما اجد فيها ما يقنع نفس����ي بأن متيل 
الى غيرها وبصري عن ان يش����رد الى سواها واطلت 

عشرتها حتى مللتها وذهبت في عيني فتنتها.
قل����ت: ما اقبح واهلل ماجزيته����ا بها عن صحبتها 
واخالصها وما اعجب امرك تسمع صوت النفس وانت 
تظنه صوت العقل وتتبع طريق الهوى وانت حتسبه 
سبيل الصالح وهذا تلبيس ابليس او من وساوسه.

وهل حتسب ان املرأة اجلديدة تقنعك وتغنيك ان 
انت لم تقهر نفسك وتزجرها؟ ان اجلديدة متر عليها 
االيام فتصير قدمية وتط����ول إلفتها فتصير مملولة 
وتس����تقري جمالها فال جتد فيها جماال فتطلب ثالثة 
والثالثة جتر الى الرابعة، ولو انك تزوجت مائة ولو 
ان����ك قضيت العمر في زواج لوجدت نفس����ك تطلب 

امرأة اخرى.
وهل ميض����ي زوج عمره 
في تقبي����ل وعناق؟ ان لذلك 
حلظات؟ وباقي العمر تعاون 
على احلياة وتبادل في الرأي 
وس����عي للطع����ام واللباس 
وتربية للولد، واس����ترجاع 

املاضي واعداد للمستقبل.
وهل تظنك تسعد بني زوجتني وتعرف ان جمعتهما 
م����ا طعم الراحة؟ وهل حتب ان ولدك يبقى معك وقد 
عاديت امه وصادقت غريبة جئت بها تشاركها مالها 
وداره����ا وزوجها؟ فهل يرضيك ان تثير في اس����رتك 
حرب����ا تكون انت اول ضحاياه����ا كال يا صاحبي لقد 
تغي����ر الزمان وحكم اهلل في التع����دد باق ابدا ولكنه 
مباح؟ ليس واجبا او مندوبا، فعليك بزوجك عد اليها 
وانظر اخالصها ال تنظر الى وجهها وال الى جس����مها 
فإني قرأت كتبا في تعري����ف اجلمال كثيرة فلم اجد 
اصدق من تعريف طاغور »إن اجلمال هو االخالص« 
ولو ان ملكة اجلمال خانتك وغدرت بك لرأيتها قبيحة 
في عينك ولو اخلصت لك زوجة قبيحة لرأيتها ملكة 

اجلمال.
وثق ان ما حدثتني به سيبقى سرا بيننا وال افشيه 

ابدا وال اطلع عليه احدا.
وهل سمعت اديبا »افشى« سرا؟

ايها االزواج عليكم بفن التسامح واالحترام املتبادل 
وغيرها من الفضائل واخل����الل احلميدة، كما ان لنا 
في رسول اهلل ژ اسوة حسنة، حيث كان خلقه ژ 
عظيما اذا دخل الى بيته، كان خير االزواج، صلوات 
اهلل وس����المه عليه، كان اذا دخل الى بيته ملك قلوب 

ازواجه بالعطف واالحسان وبالرحمة واحلنان.
ما عاب طعاما وضع بني يديه قط، يكرم وال يهني، 
يعز وال يذل، كانت زوجه اذا جاءت بالش����راب اقسم 
عليها ان تشرب قبل ان يشرب، فاذا شربت من االناء 
وضع فمه حيث وضعت فمها، وما احلمه وما ارحمه 
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أزعم أن كل من يشارك 
في تصوير عملية تقدمي 
أنها  االستجوابات على 
أزمة« ودعوة  »مشروع 
حلل مجلس األمة إمنا هو 
شريك في االنقالب على 
الدستور وخيانة الوطن، 
وعلى من يفعلون ذلك 

بحسن نية وبال وعي أن يتبرأوا من هذه الدعوة التي 
أفسدت احلياة الدميوقراطية في الكويت. االستجواب 
حق دس���توري وأداة برملانية حملاسبة احلكومة، ملاذا 
يسميها البعض »مشروع أزمة« وملاذا يفهمها البعض 
عل���ى أنها دعوة حلل مجلس األمة؟ إذا كانت احلكومة 
ال تتقبل احملاس���بة فعلينا أن نكون واضحني وننتقد 
احلكومة وليس االستجواب أو من يقدمه، صحيح ان 
بعض االستجوابات كانت ش���خصية وانتقامية أكثر 
منها محاسبة لوزير على تقصير في عمله، ولكن حتى 
هذا النوع من االستجواب يجب أال يوصف بأنه دعوة 
حلل مجلس األمة أو أنه تأزمي. فاحلكومة بإمكانها أن 
تتعامل مع هذا النوع من االستجوابات بصورة مناسبة 
وتفضح النائب وتبني أن استجوابه شخصي وانتقامي، 
وتستمر احلياة السياسية بصورة طبيعية، فاحلال بني 
أمرين إما أن االستجواب سليم وبالتالي يجب أن يأخذ 
مجراه السياسي السليم، وإما أنه شخصاني فيتم الرد 
عليه وتتكشف من خالله مواقف النواب الذين يتالعبون 
مبستقبل الكويت ومصالح شعبها، وفي كل األحوال لن 
يكون االستجواب أكثر من أداة محاسبة وليس شيئا 
آخر، أما أن يشارك كل هذا العدد من الكتاب و»املثقفني« 

في تصوير االستجواب على أنه 
وس���يلة للقضاء على مجلس 
األمة فهو خيانة للوطن، إذ ان 
ما يقابل هذه الدعوة اخلبيثة 
دع���وة لتجري���د البرملان من 
أهم أدوات الرقابة واحملاسبة، 
فهل هذا م���ا يريده من ينتقد 
االس���تجوابات ويصفها بأنها 

مشاريع أزمة ودعوات حلل املجلس؟!
في كل م����رة يعلن أحد النواب ع����ن عزمه تقدمي 
اس����تجواب جند أنفسنا أمام متثيلية سخيفة تتكرر 
بنفس أحداثها ولغتها، يتدافع كثير من الكتاب لوصف 
االستجواب بأنه دفع باجتاه حل املجلس وتأزمي العالقة 
بني السلطتني )وهي كذبة روجتها احلكومة لتتهرب من 
املساءلة( وتستمر التمثيلية وتدخل عليها تصريحات 
استفزازية من بعض النواب تقابلها اتهامات بالتأزمي 
من احلكومة ويصبح احلديث عن حل مجلس األمة هو 
الشغل الشاغل لدى اجلميع بال مبرر، مع أن االستجواب 
مسألة عادية جدا ويفترض أال تؤدي إلى هذا املسار 
على اإلطالق، مهما كانت مادتها، مرة أخرى يجب على 
كل من يشارك في هذه التمثيلية السخيفة أن يراجع 
نفسه ويتبرأ منها حتى ال يكون شريكا في محاوالت 
احلكومة املس����تميتة لتفريغ الدس����تور من محتواه 
وااللتفاف عليه بقتل أهم أدوات الرقابة واحملاس����بة، 
فإن كان الفساد قد وصل إلى هذه الدرجة الكبيرة في 
ظل وجود املجلس وحق االستجواب فكيف سيكون 

احلال بدونهما؟!
bodalal@hotmail.com

والدي، حفظه اهلل، أصر على أن أقوم باحلصول على رقم 
تداول خاص بي في البورصة، وحرصا مني على طاعته رغم 
عدم قناعتي باملوضوع من أساسه، ذهبت ك� »خووش وليد« 
وابن يبر بوالده مادام ان هذا الفعل سيرضيه وقمت بدفع قيمة 
رسوم التسجيل لدى موظف كويتي يقطر عسال، حصلت على 
رقم التداول وخرجت ومنذ أن حصلت على رقم التداول وحتى 
يومنا هذا لم اس���تخدمه يوما، لم أك���ن يوما خبيرا اقتصاديا 
وال محلال ماليا وال أفهم من القضايا املالية س���وى أفق حدود 
راتبي وطريقة توزيعه كثروة مؤقتة تستمر ألربعة أو 5 أيام 
على أكثر تقدير، ولكنني شخص منطقي حتى النخاع وأقيس 
األمور مبتقابالتها، وأعرف أن البورصة لدينا س���مك لنب متر 
هندي »على شوية سڤن أب« وواهلل لو أن بعضا مما يحصل 
في ذلك املبنى البني اجلميل يحصل في أي بورصة في العالم 
لوجدنا عشرات من الهوامير يقتادون يوميا إلى القضاء بتهمة 
التالعب مبقدرات خلق اهلل من الفقراء الذين يدخلون البورصة 
وأعينهم على سهم ما أن يشع بلونه األخضر ليوم أو ليومني 
حتى يأتي أحد الهوامير ويقوم بتحمير عينه بيعا عش���وائيا 

ليحمر السهم.
ال أدع���ي فهما مبا يحصل وال أريد أن أدعي أنني أفهم ولكن 
س���أحيلكم إلى من يفهم ويداوم ف���ي البورصة يوميا وجفت 
»لهاته« وهو يصرخ باجلميع »ال شفافية هناك تالعب« ويوميا 
جتدونه منور شاش���ة تلفزيون الكويت على القناة األولى في 
برنامج املؤشر وأعني بحديثي احمللل الكويتي عايد العنزي، 
الذي لو أخذت حقيقة واحدة مما يقول في برنامجه أثناء فقرته 
التحليلية وقدمت كبالغ للنائب العام لسجل ما ال يقل عن 16 
قضية يوميا ضد »أكبرها وأس���منها« وظل منذ ش���هر يوليو 
املاضي والعنزي يقول »ال توجد شفافية في السوق اإلعالنات 
في الصحف تختلف عما هو معلن في البورصة فالش���ركات 
تقول في الصحف شيئا وفي إعالنات السوق شيئا آخر متاما 
وظل يكرر ويكرر حتذيراته حتى »قوع« مؤشر البورصة إلى 

ما دون ال� 7000 نقطة.
عندما س���ألت والدي عما يحدث في البورصة سألني: »هل 
تتذكر سوق اجلت والتجمعات الصغيرة في أوائل الثمانينيات 
»أجبته نعم أتذكر«، فقد كنت أذهب مع والدي إلى هناك بشكل 
شبه يومي فقال لي: »البورصة اليوم تدار بذات العقلية التي كان 
يدار بها سوق اجلت عندما كان مقرا لصغار املضاربني ومكاتب 
الداللة، نعم تغير املبنى وتغيرت املصطلحات املستخدمة ولكن 

العقليات هي ذات العقليات لم يتغير شيء«.
 Waha2waha@hotmail.com

يحكى أن هناك عائلة من طبقة األثرياء، مكونة من زوج وزوجة 
وولد واحد يبلغ من العمر إحدى عشرة سنة، اضطرت للعيش في 
إحدى الدول البعيدة، بسبب طبيعة عمل األب وجتارته، وعاشت 
مستقرة وسعيدة في ڤيال تشبه قصرا في إحدى مناطق العاصمة، 
وفي أحد األيام سمعوا أصوات إنذارات، وعندما فتح الوالد املذياع 
عرف أن هناك عدوا يريد احتالل ذلك البلد، فأشار على زوجته أن 
يخرجوا من العاصمة ويتجهوا إلى أقرب قطاع يطل على البحر، 
ث���م ينتقلوا عبر الس���فن إلى إحدى ال���دول القريبة، ومن هناك 
يتمكنون من العودة إلى أرض الوطن، وعندما خرجوا من بيتهم 
صادفوا في الش���وارع أفواجا من البشر يتدافعون بقوة، للهرب 
من مناطق العاصمة، كان حينها ممسكا بقوة بكلتا يديه بزوجته 
وولده، حتى ال يجرفهم هذا السيل البشري، ولكن قوة االندفاع 
جعلت هذه العائلة تفترق ويضيع كل واحد منهم عن اآلخر، وكان 
أصعب موقف وأمره عندما وجد ذلك الولد الصغير املدلل نفسه 
كقارب ضعيف في محيط عظيم متالطم، ال أب وال أم وال ش���عب 
وال وطن، اضطره اخلوف والرغبة في النجاة والتمسك باحلياة، 
أن يحاول أوال أن يجد من يس���اعده للحاق بوالديه، فسقط بيد 
مجرمني يستغلون ظروف احلرب للقبض على األجانب وبيعهم 
للعدو ليتم تهديد الدول بهم، ومن هنا بدأ في خوض معاناة األسر، 
يجوع ويتألم ويعامل كعبد، لم يكن هناك أحد يسمعه أو يعطيه 
حقه أو يقدر ضعفه أو يرحم غربته، فاضطر للتأقلم مع الوضع، 
يفكر ويحل���ل ويخطط، وينتظر األمل القادم كل يوم، فصار مع 
الوقت يعرف لغة عدوه، ويتحايل على اجلنود، ويرد على إهانة 
الكبار، ويقاوم الدموع والعجز، ويس���اعد املظلومني أمثاله، ذلك 
الطفل احملبوب املدلل، عندما كتب عليه القدر أن يترك في ساحة 
العدو، ش���اهد بعينيه كيف يكون احل���ق وكيف يتجبر الباطل، 
وعرف مفاهيم لم يعرفها في احلياة عندما كان ينام على سريره 
الدافئ، وش���عر بآالم اآلخرين وكيف يتفنن في العالج، ولم يكن 
يح���س بذلك وهو بني يدي والديه احلنونني، وأخذ اخلبرة وفهم 
العبرة، واستنتج من األحداث، ولم يكن ليصل إلى تلك العقلية 
وهو محاط بالعناية الزائدة من أسرته، وعندما عاد إلى أرض بالده 
ألف كتابا وأعطى دروس���ا ونقل مبادئ أخالقية، وصار محبوبا 

ليس فقط بني أفراد أسرته، إمنا أيضا بني أبناء وطنه.
أيها القارئ احلذق، تركت في تلك القصة املختصرة رس���ائل 
مهمة كثيرة، عليك أن تس���تخرجها وتفهمها، فاحلياة ال تس���ير 
على وتيرة واحدة، واإلنسان قد يجد نفسه في يوم من األيام في 
موقف ال يتوقعه، وهو الذي عاش بني أسرته كملك، وضاع منه 
ما كان بني يديه، فلم ينفعه دالل األبوين، وال االهتمام الزائد الذي 
كان يتلقاه منهما، ولكن بالتعب والس���قوط وكثير من اخلذالن، 
والس���ير باجتاه أحالمه وحيدا، ينتصر ويقف قويا على أرض 

صلبة، إلى نهاية حياته.
Falcom6yeb@yahoo.com
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فالكم طيب

قصة وموعظة

سامي الخرافي

شخصيات

وردت في كتاب »املستطرف في كل فن مستظرف« 
قصة حتمل الكثير من احلكم والعبر ميكن االستفادة 

منها في وقتنا احلاضر.
يحك����ى ان رجلني تنازعا على ارض، فأنطق اهلل 
تعالى لبنة من جدار تلك االرض فقالت: انني كنت ملكا 
من امللوك ملكت الدنيا الف سنة ثم صرت ترابا الف 
سنة ثم اخذني خزاف وجعلني اناء واستعملت الف 
سنة حتى انكسرت وصرت ترابا فُأخذت واصبحت 
لبن����ة، وانا في هذا اجلدار منذ كذا وكذا س����نة، فلم 
تتنازعان على هذه االرض وانتم عنها زائلون والى 

غيرها منقلبون؟
أسوق هذه القصة ملا نسمعه في كثير من االحيان 
عن ن����زاع يحدث بني االخوة على اراض أو اموال او 
غيره بس����بب امليراث وتعنتهم بعدم الصلح الودي، 
وقد يصرون على رفع االمر الى احملاكم على اعتبار 
ان كل منه����م يدعي ان له النصيب االكبر او ان احلق 
له وحده فقط، وكما نعل����م ان هذه االجراءات تأخذ 
وقتا طويال في احملاكم، االمر الذي يؤدي الى حدوث 
القطيعة بني العائلة على امور دنيوية زائلة وزائفة 
مما ينعكس ايضا على كل من له عالقة بهذه القضايا، 
فتجد ان الدائرة تتسع لتشمل اطرافا متعددة متداخلة 
بطريق مباشر او غير مباشر بسبب هذا النزاع ألن 
صاحب امليراث ل����م يقم بتوزيع ثروته اثناء حياته 

فحدث ما حدث.
ومانتمناه من كل صاحب ثروة انه اذا اقدم على 
تقسيمها في حياته ان يكون ذلك بالعدل والتساوي 
حتى يطمئن بأن جميع افراد اسرته على وفاق دائم 
لتكون هذه العائلة متحابة ومتعاونة االمر الذي يؤدي 
الى تقوية املجتمع وثباته، يقول اهلل سبحانه وتعالى 
)قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خير ملن اتقى � النساء( 
ويقول رسول اهلل ژ »اذا مات ابن ادم انقطع عمله  
اال م����ن ثالث، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد 
صالح يدعو له« وكما نالحظ ال جند في هذه االمور 
الثالثة التي ذكرها رسولنا الكرمي ژ اي ذكر للمال 
او االرض او غيره وليعلم كل انسان ان االمور التي 
جاءت في حديث نبينا ژ هي االمور التي يجب ان 

يحرص عليها النها الباقية بعد مماته.
يقول الشاعر ابو نواس في وصف الدنيا:
ال��ن��اس اال ه��ال��ك واب����ن هالك وم���ا 

ال��ه��ال��ك��ني ع��ري��ق وذو ن��س��ب ف���ي 
تكشفت لبيب  ال��دن��ي��ا  ام��ت��ح��ن  اذا 

ل���ه ع���ن ع����دو ف���ي ث���ي���اب ص��دي��ق
وقال احدهم:

ال��دن��ي��ا يكن مثل قابض وم��ن ي��أم��ن 
ع��ل��ى امل���اء خ��ان��ت��ه ف���روج االص��اب��ع
ويقول د.عائض القرني في كتابه )الحتزن(: »ان 
الدنيا ال تستحق احلزن عليها«، حيث يقول ان احد 
السلف كان يوصي احد اخوانه ب� »اجعل الهم هما واحدا 
وهو هم لقاء اهلل عز وجل هم االخرة هم الوقوف بني 
يديه حيث ان كل الهموم هي اقل من هذا الهم فلماذا 
تتنازع العائلة عل����ى االموال واالراضي وغيرها من 
االمور الزائلة، فهي ال تساوي شيئا امام هم الوقوف 
امام اهلل سبحانه وتعالى. ويقول احدهم: »أن ليس 
من حياتك اال يوم واح����د فأمس ذهب وغد لم يأت« 
بعد كل هذا مازال االخوة يريدون التنازع والفرقة؟ 
فاحرص يامن متلك ثروة على مراعاة اهلل سبحانه 
وتعال����ى في اعطائها لكل من يحتاج خاصة االقربني 
منك في حياتك حيث نسمع أن اخا لديه ثروة طائلة 
انعم اهلل بها عليه يقوم بتوزيعها على القاصي والداني 
وينسى اخوته وهم في امس احلاجة الى مساعدته، 
ان الثروة التي حباها اهلل لك انت مسؤول عنها امام 
اهلل سبحانه وتعالى فأحسن التصرف بها في حياتك 

قبل مماتك لتنعم بالراحة في الدنيا واالخرة.

محمد هالل الخالدي

تمثيلية سخيفة لخيانة الوطن

نظرات

عبدالعزيز الكندري

هل تريد الزواج بملكة جمال؟

وجهة نظر


