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4 ذبابات و3 كراس���ي حالق���ة ومرآتان غير 
مصقولتني جيدا تعلوهما ذرات غبار ربع قرن 
من الزمان وأمواس حالقة عمر أحدثها يتجاوز 
ال� 10 سنوات، ومجموعة ورود صناعية تعود 
إل���ى عصر ما قبل النهضة، تلك هي أبرز مالمح 
ديكور صالون احلاج س���عيد الواقع في شارع 
أبوالفداء في منطقة الزمالك بالقاهرة، ورغم هذا 
الوصف الذي أوردته عن مدى تواضع الصالون 
الذي دخلته مضطرا لقربه من مقر س���كني في 
القاهرة إال أن صاحبه احلاج س���عيد أقسم لي 
أن صالونه استقبل رئيسي وزراء سابقني وأنه 
كان يعتبر احلالق املفضل بل والرئيسي لهما، 
صدقت احلاج سعيد رغم احلالة »الكسيفة« التي 
يعاني منها صالونه الصغير لس���بب واحد هو 
أنني لم أجد سببا واحدا يدفعه للكذب علي، فلم 
يكن »يفشر« أو يستعرض على »مخي« عالقاته 
برأسي هرم الس���لطة التنفيذية في أكبر وأهم 
بلد عربي بل كان يروي جتربته معهما بش���يء 

من التواضع.
روى لي خالل »حتس���ونة« لم تستغرق بني 
أنامله التي افتقدت ملستها السحرية منذ سنني 
طويلة عددا من احلكايات التي جمعته بالرئيسني 
الس���ابقني، وكانت في مجمله���ا حكايات حالق 
بزبون���ني مهمني ال أكثر وال أقل، لم يكن فيها ما 
يثير أو حتى يستحق الرواية رمبا لهذا السبب 
صدقته، عدا في حكاية واحدة رواها أعتقد أنه 
بالغ بها نوعا ما، إذ قال لي: »كان أحد الرئيسني 
اللذين تعاملت معهما.. شخصا طيبا لكنه عصبي 
للغاية وفي ي���وم من األيام وبينما أنا أقص له 
شعره في منزله قلت له: »يا بيه الشعب غلبان 
ح���رام اللي بتعملوه في���ه وقراراتكم كلها ضد 
الشعب الزم تخّفوا شوية على الشعب«، ويقول 
احلاج س���عيد كنت مندمجا في عرض مأس���اة 
الش���عب ومعاناته وبينما انهمكت أنا في قص 
شعر رئيس الوزراء ولم أنتبه إلى أنني »ثقلت« 
القص وقمت بتقصير شعره بشكل أكثر من املعتاد 
إلى درجة أنني غيرت مالمحه بشكل يبعث على 
الضح���ك، وما أن نظر رئيس الوزراء إلى املرآة 
الصغيرة الت���ي وضعتها أمامه حتى صرخ بي 
قائال: »هو أنا ناقص املعارضة وبالوي صحف 
املعارضة حتى تيجي انت يا حالق الفقر وتعلمني 
ازاي أدير احلكومة.. مش ملا تبقى حتلق كويس 
تيجي تديني محاضرة عن ازاي أدير البلد« ثم 
قام بطردي، وبعد أن انتهى احلاج س���عيد من 
تل���ك احلكاية كان مقصه يعلن انتهاء عمله في 
شعري الذي وجدت أنه عمل بشعري متاما كما 
عمل بش���عر رئيس الوزراء في قصته ووجدت 
أنه قص شعري إلى درجة أنني وجدت صعوبة 
في التعرف على نفسي لبعض الوقت، دفعت له 
أجرته وخرجت وأنا أقول في نفسي »ما هو لو 
كان صاحبك رئيس الوزراء يفهم جان دور حالق 
يفهم«، واألهم أنه ولو كنت أنا شخصيا أمتتع 
بذرة تفكير سليمة وقتها خلرجت من صالونك 
حاملا رأيت الذبابات األربع يتبخترن فوق كوب 
الديتول الذي يعقم أمواس حالقتك التي تعود 
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أنا وحالق رئيس الوزراء
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)إن���ا هلل وإنا إلي���ه راجعون( 
نقولها ونحن ن���ودع ابن الكويت 
البار األخ وليد خالد يوسف املرزوق، 
بعدما غيبه املوت عنا، ورغم رحيله 
النفوس بذكراه  سيبقى خالدا في 
العطرة وسيرته الطيبة، وبكل ما 
اتصف به من أصالة في اخللق ومن 
الوفاء وااللتزام ومن روحه الوطنية 
العالية في حب الكويت وأهلها، فقد 
كان له الكثير من املواقف املشهودة 
في الدفاع عن قضايا الكويت، كما 
هو معهود من أسرته العريقة التي 
لها دورها الوطني واالقتصادي في 
مسيرة الكويت. كما كان لألخ وليد 
امل���رزوق دوره اإلعالمي املميز في 
خدمة الكويت باملشاركة في احلياة 
الدميوقراطية التي تنعم بها الكويت 
وذلك خالل رئاسته لتحرير »األنباء« 
ف���ي الفترة م���ن 1990-1995 تلك 
الفترة التي شهدت محنة االحتالل، 
وبعزمي���ة وتصميم هذا الرجل مت 
أثناء  القاهرة  إصدار »األنباء« من 
االحتالل ورغم كل الظروف الصعبة 
التي واجهها بقيت »األنباء« منبرا 
إعالميا يعبر ع���ن الكويت للعالم 
أجم���ع، فقد كان بحق ش���علة من 
النشاط والعطاء، وقد امتألت حياته 
باجلهد والعط���اء والوفاء واحلب 
خلدمة وطنه، وشملت مسيرة عطائه 
العديد من القطاعات االقتصادية من 
خالل دوره في تأسيس واملشاركة 
في تأس���يس العديد من الصروح 
االقتصادية ومنها على سبيل املثال 
شركة عقارات الكويت، وشركة وربة 
الكويت  للتأمني، وش���ركة لؤلؤة 
العقارية، وش���ركة نوف العقارية 
الكوي���ت للصحافة  وش���ركة دار 

)جريدة األنباء(.
لذا يح���ق لنا أن نعزي الكويت 
ف���ي رحيل ابنها الب���ار وليد خالد 
يوس���ف املرزوق، ونعزي أسرته 
وأهله الكرام في فقدهم لعزيز غال، 
ونعزي أنفسنا في فقد إنسان عزيز 
على قلوبنا جميعا، وانه ملما يزيد 
تأثري برحي���ل هذا الفارس بعدما 
تعرفت عليه وتطوعت للعمل معه 
في »األنباء« أثن���اء فترة تواجده 
بالقاهرة وكفاح���ه معنا ملواصلة 
إصدارها لتكون أحد منابر الكويت 
اإلعالمية في مواجهة هذه احملنة، وقد 
ملسنا منه شهامة ورجولة وأصالة 
في حب وطنه، وكان حريصا على 
تشجيعنا خالل مغادرتنا نحن شباب 
الكويت الى الس���عودية لاللتحاق 
بالقوات الكويتية لدخول الكويت 
وكان حريصا عل���ى هذه اجلهود، 
باالضافة الى حرصه على التواصل 
معنا، داع���ني اهلل العلي القدير ان 
يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه 
فس���يح جناته وأن يلهم اجلميع 
الصبر والسلوان، )إنا هلل وإنا إليه 

راجعون(.

لم مي����ض على رئاس����ته أكثر من عام 
واحد، ولم ينجز بعد 10% من وعوده التي 
أطلقها خالل حملته االنتخابية، ومع ذلك 
حصل على جائزة نوبل للسالم لعام 2009، 
رغ����م أنه لم يعمل على إنهاء أي حرب من 
احلروب الدائرة في العالم ولم يحقق السالم 
في الشرق األوس����ط ولم مينع الصهاينة 
من بناء املس����توطنات ولم يسحب جنود 
بالده من العراق وأفغانس����تان ولم يغلق 
معتقل غوانتانامو بعد، ولم يوقف كوريا 
الشمالية عن املضي في برنامجها النووي 
ول����م يتمكن بعد من إقن����اع إيران بقبول 
احلوار، كما أنه لم يوفق حتى اآلن في الوفاء 
بوعوده جتاه الشعب األميركي الذي اليزال 
يعاني من أزمات اقتصادية خانقة وتردي 
اخلدمات الصحية لكثير من أبناء األحياء 
الفقي����رة هناك، كل هذا صحيح، ومع ذلك 
يكاد يكون هناك شبه إجماع عاملي على أن 
الرئيس باراك أوباما شخص غير عادي وأنه 
يستحق أكثر من جائزة نوبل واحدة، مرد 
ذلك باعتقادي أنه استطاع بخطابه العقالني 
الهادئ واملت����زن أن يعيد الثقة بالواليات 
املتحدة األميركية كأهم وأعظم دولة، وأن 

يعيد األمل في نفوس الناس في شتى دول 
العالم بعد أن تراجعت تلك الثقة وكادت 
تنعدم بس����بب عنجهية احملافظني اجلدد، 
فهذا باعتق����ادي هو أهم إجنازات الرئيس 
أوباما، فهو رجل األمل والتفاؤل واحلكمة 

والدعوة إلى السالم.
أميركا أمة عظيم���ة، تعثرت في حلظة 
جنون وخيالء بفكرة السيطرة على العالم 
بالقوة بعد سقوط جدار برلني، ثم تداركت 
نفسها ونهضت من عثرتها التي لم تدم أكثر 
من سبعة أعوام، فلم يعد أحد يسأل اليوم 
»ملاذا يكرهون أميركا؟« بل أصبح السؤال 
»ماذا ستقدم أميركا للعالم؟«، وهذه مهمة 
ليست سهلة ومن أجنزها خالل أقل من عام 
حتما أنه شخص غير عادي، إنه الرئيس 
أوباما، فتحية لهذه الشعوب النابضة باحلياة، 
التي تتعلم من أخطائها وتقوم من عثراتها 
وتتجاوز اخفاقاتها وتسمو فوق جراحاتها، 
وال عزاء لنا نحن الذين النزال نكفر ونقتل 
بعضنا بعضا على حوادث تاريخية مضى 
عليها أكثر من 1400 ع���ام، وال عجب.. أو 
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إذا أراد اإلنسان ان يخطو خطوة  فعليه 
أن يفكر فيها ويدرسها جيدا، ويسأل من 
حوله من املخلصني حتى يتجه االجتاه 
الصحيح الى الهدف املرجو، وقد تكون 
االستشارة للشراكة في عمل أو زواج أو 
حتى في شراء سيارة وهذا حق مشروع، 
ولكن في التكاليف الشرعية التي أمرنا بها 
اهلل تعالى فما علينا اال ان نقول سمعنا 
وأطعنا وال يحق لنا ان نستش���ير أحدا 
أو ان نعطي أنفسنا احلق في الرفض أو 
القبول ألنه أمر من اهلل عز وجل، فما علينا 
إال االمتثال ألوامره، اما ما يحدث في هذه 
األيام من بعض اخواتنا مرتديات احلجاب 
من تلوين وخ���داع وخلط وتزييف في 
احلقائق التي أمر بها رب العزة، حيث جتد 
بعضهن يتفنن من أجل فتنة الشباب من 
خالل احلجاب الشيطاني الذي يثير جمال 
املكياج واملساحيق الباهرة والعطورات 
اجلذابة واحلجاب املطرز بجميع ألوانه 
الفتانة والعباءة املخصرة التي تبرز مالمح 
اجلسد وكأن األمر في سباق عرض الفنت 
واملالبس الضيقة واملساحيق التي تبرق 
من خلف املس���مى باحلجاب، والغريب 
والالفت لألنظار ان جند ولي إحدى هؤالء 
ان كان أب���ا أو أخا أو زوجا يصحبها في 
األماكن العامة ولسان حاله يقول: الزود 
عندي وكأن الغي���رة ماتت وحل محلها 
التباهي واالعجاب بجمال احملارم، اسأل 
اهلل العافية وم���ن احملزن ان جند املرأة 
لألسف رخص عندها جسدها وعفتها التي 
هي أغلى ما متتلكه، وتفرط في احتشامها 

وحيائها وخجلها ولبسها احملترم وقيمتها 
ولسان حالها يقول: أنا أجمل امرأة وكل 
هذا على حساب ماذا؟ نترك اجلواب للمرأة 
اجلوهرة التي ال تفضل ان تتلطخ بالوحل 
وتتزين بالتراب، يا أختي: احذري يوم 
تشهد علينا جوارحنا يوم ال ينفع املكياج 
الصارخ وال اجلس���د الرخيص وال الفنت 

بألوانها.
كما أقول ألخي ولي األمر الذي يتباهى 
بجمال محارمه قول الرسول ژ »كلكم 

راع وكلكم مسؤول عن رعيته«.
ف���ي حقيقة األم���ر املوقف صعب وال 
يحتمل التفكير وال التضييع وال التفريط، 
ال يحتمل إال التوبة إلى اهلل تعالى ألنه يوم 
تكون اإلجابة واضحة هل نقول نسيناك 
وغفلنا عنك وبكل ما أمرتنا، اس���أل اهلل 

السالمة.
اما عن التصرفات من بعض احملجبات 
العارضات للفنت التي ينظر اليها الشباب 
نظرة دونية وعدم احترام وان كان يجاملها 
ويستلطفها ليأخذ حاجته منها، فأقول 
لهذه احملجبة اتقي اهلل في نفسك وأعلني 
التوبة الى اهلل تعالى حتى ال يأتي يوم 
ال ينفع فيه ندم ومن كرم اهلل عز وجل 
لعباده انه ينزل ف���ي الثلث األخير من 
الليل ويقول: هل من تائب فأتوب عليه 
هل من س���ائل فأعطيه هل من مستغفر 
فأغفر له كما ان اهلل تعالى يبس���ط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 

الشمس من مغربها.

لم اتوقع في يوم من االيام ان يقوم 
داعية كويتي بإجازة الغناء واملعازف، 
لك���ن يبدو ل���ي ان حم���ى الفتاوى 
اصبحت كحم���ى انفلونزا اخلنازير 
التي اجتاحت العالم االسالمي الذي 
اصبح مفتوحا جلميع انواع الفتاوى 
اجلنسية واجلهادية واملالية وغيرها 

دون حسيب او رقيب.
اذ لم ينته العالم االس���المي من 
فتوى أس���تاذ جامعي مصري ادعى 
فيما بعد انه يريد الش���هرة بعد ان 
سارت الركبان على انغام فتواه التي 
ادعى من خالله���ا ان املدير يحق له 
اس���تباحة حرمة سكرتيرته بعد ان 
يقوم بالرضاعة منها خمس رضعات 
الفتاوى اجلهادية  مشبعات، وكذلك 
التي ادعى مطلقوها استباحة حرمة 
دم املسلم من خالل اجازة االنتحاري 
بتفجير نفسه عند الهدف احملدد له 
حتى لو كان به مسلمون على اعتبار 
ان القتلى املسلمني يحتسبهم املفتون 
اجلهاديون ش���هداء عند اهلل، وهذا 
مناقض متاما لشرع اهلل، فالقتل من 
دون وجه حق مرفوض في كل الشرائع 

السماوية.
اما ما جاء به الداعية صالح الراشد 
من جواز الغناء واملعازف في الدين 
االس���المي فيكفيني بذلك معارضة 
اآليات القرآنية لهذا الرأي، حيث قال 
تعالى )ومن الناس من يشتري لهو 
احلديث ليضل عن سبيل اهلل بغير 
علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب 

مهني � لقمان: اآلية 6(.
وقد وردت هذه اآلي���ة بناء على 
موقف ش���خص يدع���ى النضير بن 
احل���ارث الكلدي وهو حليف قريش 
ال���ذي اتخذ لهو احلديث، اي الغناء، 
اس���لوبا لصرف الناس عن االسالم، 
فكان يشتري اجلواري املغنيات ويفتح 
ناديا للهو واملجون لكي ال ينش���غل 
الناس باالسالم وال يجلسون الى نبيه، 
بل يتعمد السخرية من اهلل ورسوله 
واملؤمنني، وفي املقابل كان املسلمون 
يسخرون منه جلهله وظلمه لنفسه 
حتى قتله املس���لمون في عقر داره. 
واذا كان الداعية صالح الراشد يصر 
على موقفه، فليكن كذلك، لكن عليه ان 
يتحمل ما ورد في حديث رسول اهلل 
ژ حيث قال »من سن سنة حسنة 
فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم 
القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عم���ل بها الى يوم 

القيامة«.
كما ارجو من الداعية نفسه اال يقوم 
مستقبال بتحليل العبودية والرقيق 
االبيض )اجلواري( الذي مت حترميه 
من قبل قوانني االمم املتحدة ألنه ان 
فعل ذلك سيصبح ارهابيا بنظر الدول 
املتحضرة التي وضعت احد مواطنيها 
رئيس���ا لها بعد ان عانى اجداده من 

العبودية املقيتة.

صالح الراشد واإلرهاب الدوليوداعًا البن الكويت البار

نافع كساب الظفيري

وقفة
مفرح النومس العنزي

جوهر الحديث

األيام  الكويتية هذه  الدميوقراطي���ة  تعيش 
في مخاض عسير عبر مواجهات دائمة ال تنتهي 
من التصعيد املس���تمر على كل شاردة وواردة 
وينعكس ذلك بطبيع���ة احلال علينا حتى بتنا 
ش���عبا مدمنا على اللغو، ف���ال نكف عن ذلك في 
لقاءاتنا حتى أصبحت مجالس���نا منابر للهرج 
الذي ال طائل منه وليصبح هذا املنطق هو سيد 
هذه املرحلة بعد ان فرض كواقع حتمي ساهمت 
األحداث والظروف في نشأته وليكون أمرا طبيعيا 
يستنزف النشاط السياسي. ومن تابع الساحة 
السياسية في األيام القليلة املاضية يالحظ مدى 
التردي الذي استش���رى في األسلوب اخلطابي 
السياسي من بعض السياسيني الذين آثروا امتطاء 
هذه املوجة، لذا كان من الطبيعي فقدان نصاب 
التفاهم واالتصال بني أعضاء السلطتني، وخير 
ش���اهد على ذلك ما جرى في جلستي القروض 
والبدون في صورة تنم عن تدني املستوى الذي 
آلت اليه األمور وهو في حقيقة األمر شيء محزن 

ومخيب لآلمال.
ولعل املخ���رج لتصحيح هذا االنحراف يأتي 
من خالل تفعيل الالئحة الداخلية ملجلس األمة 
والتشديد عليها في سبيل احلد من التجاوزات 
الشاذة والتي يبررها البعض بأنها إحدى أدوات 
العمل الدميوقراطي وهو بال ش���ك أحد املفاهيم 
اخلاطئة التي يود البعض ترسيخها في العمل 

السياسي.
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