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من استمتع يوما ما مبعاصرة وضع شبه االنضباط القانوني في 
كل الدولة تقريبا، كيف تريد منه اليوم اال »يتحلطم« وال يتشاءم 
من تلك املشاهد الفاضحة الكثيرة لكسر وخرق وتدمير القوانني، 
واال يحزن بهذا اجلهر العلني بالفخر بقصص البطوالت الال اخالقية 

الستخدام هذا السلوك واملرض العفن املسمى بـ »الواسطة«؟!
مـــن عاصر بســـعادة العصر الذهبي للرياضـــة الكويتية في 
السبعينيات والثمانينيات، هل يستطيع هذه االيام ان يستسيغ 
متابعة هذا الوضع الرياضي »املقرف« مبشاكله وأزماته ومهاتراته 
التي ال تنتهي و»اجلاف« باكتشـــاف املواهب الرياضية واالدارية 

والنادر اشد الندرة في احراز البطوالت؟
من استمتع اشد االســـتمتاع بااليام اخلوالي الرائعة لالعمال 
الفنية الكويتية سواء كانت تلفزيونية ام مسرحية ام ثقافية ام 
غنائية، هل يالم اليوم على قيامه فورا بتغيير محطة تلفزيونية 
مبجرد رؤيته لعدميي املوهبـــة من املهرجني والدخالء على الفن 

والثقافة وهم يحتلون الشاشة؟!
واخيرا وهذا هو املهم ألنه الســـبب الرئيسي في وصولنا الى 
هذا الوضع البائس والفوضوي املزري نقول: من استمتع بفترة 
االســـتقرار في السنوات الطويلة التي حل فيها مجلس االمة تلك 
السنوات التي ارتقى فيها وتطور كل شيء تقريبا في الكويت في 
ســـبعينيات وثمانينيات القرن املاضي، كيف ال تريده أن يتمنى 
»عودة« مثل هذا االستقرار للوطن وهو يقرأ ويسمع تلك االلفاظ 
والشتائم التي ينعت بعض النواب بعضهم البعض بها في مناظر 
قبيحة »تؤكد« ألي منزلق وصلت اليه درجة احلوار والتخاطب 
والتعامل بني النواب بصورة خجل منها واستحيي كل من ظن واعتقد 

يوما ان مجلس االمة هو موضع فخر للكويت والكويتيني!
ان كل امنيات العودة لالســـتقرار والرقـــي والتطور على كل 
املجاالت في الدولة »ترتبط« فقط ال غير بازالة السبب احلقيقي 
والرئيسي في حدوث هذه الفوضى العارمة واالنحدار العارم في 
الكويت والســـبب معروف وال يريد ان يعرفه سوى املستفيدين 

من هذا االنحدار وبقاء تلك الفوضى!
Mike14806@hotmail.com

عندما كنت مع أخي عبداحملسن أمام نادي كاظمة الرياضي ألوصل 
أبنائي إلـــى التمرين، نظر لي أخي وقال كأن الزمن توقف حلظة 
ليعود بذكريات املاضي عندما كان والدي رحمه اهلل يوصلني مع 
إخواني إلى ذلك النادي، وكأن بيت أبونا العود يجمع األبناء واألحفاد 
بكل دفء وحنان، يراودني شعور باحلنني للعودة أليام الطفولة 
في هذا النادي الصرح الكبير الذي تربينا على حبه واالنتماء له 
منذ صغرنا، ولكن في نفس الوقت يراودني شعور باخلوف على 
مستقبل هذا النادي، فنادي كاظمة الرياضي سيدخل في مواجهة 
بني فريقني، الفريق األول ترعرع على أرض النادي وضحى كثيرا 
من أجله وأعطـــى الكثير من اجلهد والوقت واإلجناز كدليل على 
وفائهم ألنهم من أبناء النادي ومازالوا مســـتمرين بداخله ليقفوا 
بجانبـــه في كل أزماته وفي كل طموحاتـــه وظلوا أعواما طويلة 
يقدمون العطاء والوفاء ومازالوا يجتهدون وينجزون بكل إخالص 
وقوة وعزمية، وبالطبع على رأس هذا الفريق الوفي رئيس نادي 
كاظمة أســـعد البنوان، هذا الشخص العصامي الذي تربى داخل 
أســـوار النادي منذ عام 1969 عندما التحق بفريق امليني باسكت 
ثم أكمل مسيرته احلافلة داخل مالعب النادي حتى أصبح رئيسا 
لنادي كاظمة ليكون بذلك سادس رؤسائه، وال ننسى قبول أسعد 
البنوان كرسي الرئاسة طواعية بالرغم من كثرة ارتباطاته وأعماله، 
وسعى البنوان خالل هذه الفترة إلى وضع كاظمة في املكانة التي 
تليق به واســـتطاع التغلب على جميـــع التحديات التي واجهته 
فكلمة شـــكر واجبة إلى هذا الرجل املعطاء الذي أعطى ولم يأخذ 
ونهاية أقول له »سر على خطاك يا أبا أحمد ونحن معك ويكفيك 
أن حتصـــل على حب اجلماهير الكظماوية التي دائما تقدر عملك 

وتعتز به«.
أما الفريق اآلخر فهو الذي يســـعى إلى أن يأخذ مكان الفريق 
الذي تشهد عليه وعلى وفائه جدران النادي ومالعبه وكان النادي 
بيتا لهم ضمهم بكل دفء، فنقول لهذا الفريق لقد أخطأت الهدف 
ولن حترز أي أهداف على حســـاب أبناء كاظمة ونقول له »جيم 
أوت« قبل أن يبدأ فهذا الفريق الدخيل ليس له معرفة بالرياضة 
وستفشـــل كل محاوالته ألن األرض ال حتن إال جلذورها، وفريق 
البنوان هو النخيل الذي منا على أرض النادي وارتوى من حبه 
لســـنوات، وإذا شلعت تلك النخلة من جذورها فستشلع مبادءنا 
معها وثقتهم بنا إذا شاركنا في اقتالعهم من أرض النادي. فهل لنا 
أن نقف دقيقة واحدة أمام اهلل عز وجل ونثبت أن النادي من حق 
فريق النادي الذي رعاه وأعطاه بكل صدق وتضحية ألنهم أصل 
املكان واملصبـــاح الذي يضيء امللعب لالعبني أثناء مبارياتهم أو 
تدريبهم، فيجب أال جنلس على كراسي امللعب ونشاهد الفريقني 
داخل املنافســـة دون أن نشـــجع الفريق احلقيقي الذي يستحق 
مكانه بعد العطاء والتدريب والتعليم ألبنائنا فهم ال يستحقون 
أن نكافئهم بالغدر، البد أن نفرق بني السياسة والرياضة والوقوف 
في وجه من يحاول بث الفنت بســـبب رفض مشاركته في النادي 
لعدم تقدميه لإلدارة حســـن السير والسلوك، فالكتاب يعرف من 
عنوانـــه يجب أال تختلط األمور التـــي تؤدي إلى هدم ما بني من 
سنني الكفاح ولكننا على ثقة كاملة باملسؤولني واملختصني الذين 
لهم القرار األخير الذي يصرخ بالعدل ويقول: الفريق احلالي هم 
الرجال الذين نفخر بهم رجال الكويت وأعمدة النادي األساســـية 
واخليمة التي اعتاد أبناء النادي اجللوس بداخلها فهل من نصير 
لهم غيرنا؟ أرجو أال جنعلهم كخيل احلكومة عندما يأتيها الكبر 
نرميهـــا بالرصاص فهم الهيبة واخلبرة ولهم كل تقدير واحترام 

فأرجو أن نعطيهم كلمة احلق التي تساهم في انقاذ املوقف. 
www.alyera3-al7or.com
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»جيم أوفر«

اليراع الحر لحياة زوجية.. سعيدة

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

تعتبر احلياة الزوجية السعيدة مطلبا نفيسا 
في هذا الزمن، بل قد تكون في بعض األحيان عملة 
صعبة جدا وشـــيئا مفقودا، وذلك نتيجة سرعة 
احلياة واملتغيرات الكثيـــرة والكبيرة، باإلضافة 
إلى بعض العادات والتقاليد التي أثرت عليها، وإذا 
كانت األسرة تعيش حياة سعيدة فإن ذلك يؤدي 
إلى االستقرار والراحة لكال الطرفني، ومتى ما كانت 

غير ذلك انعدم االستقرار لكل أفراد األسرة.
والعالقة الزوجية عبارة عن عالقة متينة وقوية، 
بل فيها من السمو الروحي واخللقي الشيء الكبير 
والكثير، ويجب احملافظة واالهتمام بهذه العالقة 
الزوجية وعـــدم التقصير فيها، حتى تدوم احملبة 
واأللفة بـــني الطرفني، وال يأتي هذا التفاهم إال من 
خالل أن يقوم كل طرف مبا له وما عليه من واجبات 
وحقوق جتـــاه اآلخر، ولو قـــام كل طرف مبا له 
ومـــا عليه من واجبات وحقوق ملـــا رأينا كل هذه 
املشاكل الزوجية في احملاكم والصحف والقنوات 

التلفزيونية.
فلألسف هناك بعض األزواج إذا دخل بيته شعر 
من بداخله كأن الدنيا وقعت عليهم مبصائبها نتيجة 
عبوس وجه ذلك الزوج، وسوء خلقه مع زوجته 
وأوالده، وال يعرف في بيته إال لغة واحدة وهي لغة 
الطلبات واألوامر والنواهي، وجتده سريع الغضب 
بطيء الرضا، اليعرف من لغة الرفق والرحمة شيئا، 
وهناك بعض الزوجات حتّمل زوجها ما ال يطيق، 
فتتأمر عليه وكأنه خادم ذليل مسكني، وويل له لو 
أبدى رأيه أو رفض طلباتها، في كل يوم طلب جديد، 
وقائمة طويلة وكبيرة من الطلبات واملشتريات، وإذا 
دخل الرجل إلى بيته وجد شعرها كما يقول نزار 
قباني )كسنابل تركت بغير حصاد( ال تهتم بنفسها 
وال بشـــعرها في بيتها، وإذا خرجت فكأنها تريد 
الدخول مبسابقة ملكات اجلمال، ال تهتم باألوالد، ال 
تعرف إال لغة اخلروج مع الصديقات، وإذا غضبت 

فتحتاج شهرا إلرضائها.
وأعتقد أن من أهم األمور املسببة لتعاسة احلياة 
الزوجية هي كما يقول الكاتب أنيس منصور، في 
مقاله املنشـــور في جريدة الشـــرق األوسط عدد 
11449، أن »اثنني لم يكن يعرف أحدهما اآلخر، وفي 
املجتمعات الشرقية يتم التعارف بسرعة والزواج 
أيضا« وهو أمر في غاية األهمية، كيف لرجل وامرأة 
لم يشـــاهدا بعضهما إال في يوم الزواج والعرس، 
كيف ميكن أن يكون هناك استقرار أو سعادة لهما، 
وقد تكون حياة زوجية ســـعيدة بينهما ولكن في 
األغلب ال تكـــون كذلك وهي نتيجة طبيعية لعدم 
معرفة كل طرف باآلخر، والتدريب قبل اإلقدام على 
الزواج أمر مهم، وقـــراءة الكتب في هذا املجال له 
أهمية خاصة، خاصة الكتب التي ترشـــد الطرفني 
لطبيعة نفسية اآلخر مثل كتاب »الرجال من املريخ 
والنساء من الزهزهة«، وهو كتاب يساعد كل طرف 
على االرتقاء ومعرفة عالقة كل طرف باآلخر، وهو 

كتب يستحق القراءة.
روى اإلمام أحمد، عن أبي هريرة ÿ قال: قال 
رسول اهلل ژ : »أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا، 
وخياركم خياركم لنسائهم«، وقال رسول اهلل ژ : 
»خيركم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهلي«، والسعادة 
الزوجية ال تكون في نوع املأكل وامللبس واملشرب 
واملنـــزل الفاخر، وإمنا تكـــون باحملبة والتعاون 
واأللفة واملودة والرحمة والتســـامح والرفق في 

كل األمور.
 akandary@gmail.com

الـــوضـــع  الرياضـــة، 
الرياضي، الوعي الرياضي، 
مصطلحات يكثر تكرارها، 
البعـــض،  يتفاخـــر بهـــا 
وينشـــدها البعض اآلخر، 
وبعض أبناء وطني يندب 
حظـــه لتـــردي وضعنـــا 
الرياضـــي، وبعض نوابنا 

هداه اهلل اختلطت عليه األولويات ولم يجد قضية 
يحمل همها ســـوى األزمة الرياضية، ومســـتعد أن 
يتنـــازل عن حقوق املواطن ويوقف حدود اهلل لكن 
ال يوقف النشاط الرياضي، فما ماهية وحقيقة هذه 
الرياضة يا ترى؟ فمن اسمها سأظن أنها عبارة عن 
نشاط حركي وذهني مينح الصحة للجسم والروح، 
أو أنها نقيض الســـمنة واخلمول والضعف، أو أنها 
مترين عملي يشجع صاحبه على حتمل طعم الهزمية 
ومواصلة املشوار بكل إصرار، أو على األقل هي مجرد 

لعبة مسلية بريئة تروح على النفس.
لكن عندما تفتح التلفاز لترى ما يسمى بالرياضة 
فماذا ترى؟ أنا أجيبك بدون مبالغة: سترى مدربا 
يسحب السيجارة وينفث الدخان من أنفه وأذنيه، 
ويتحسر ويشد ما تبقى من شعرات رأسه كاملجنون، 
ومن خلفه سترى جماهير تغني وتطبل من بداية 
املبـــارة إلى نهايتها وكأنها في صالة أفراح »ومع 
اخليلة يا شقرة«، ومن أمامه سترى العبني أحسنهم 
حاال وأقلهم ســـوءا الذي ينطح خصمه برأســـه، 
وإال فإن الســـائد واملعهود هو التكسير والسباب 
والعراك، وأخيرا نهاية كثير منهم الســـقوط في 

مستنقع املخدرات.
وأكثـــر أركان هذه الرياضة ضررا هو املشـــاهد 
املغبون، ذلك اجلثـــة الهامدة املنتصبة أمام التلفاز 
لســـاعات طويلة بال حراك أو نشـــاط، فقط يتوزع 
عمله بني فتح بيبســـي وأكل »فصفص«، ويختمها 
بطلب وجبة ســـريعة كلها دهون لعل وعسى يفش 
غلـــه فيها، ويريح أعصابه املشـــدودة والتالفة من 

متابعة املباريات.

وأما ما يسمى بالروح 
الرياضية فنســـمع عنها 
وال نراها، ويكفينا برهانا 
ما أحدثته كرة القدم من 
نزاعات بني بلدين شقيقني 
عربيـــني إســـالميني هما 
اجلزائر ومصر، ومؤخرا 
ما حصل في مباراة النصر 
السعودي والوصل اإلماراتي، ومع هذا أقول ما أجمل 
كرة القدم التي ألفناها في الصغر ولعبناها في املدرسة 
وفي الساحات واحلدائق، فال تطاحن وال حتايل وال 
إنذارات وال.. وال..، بل كلها روح أخوية بني اجليران 

واألصحاب.
ما يســـمى بالرياضة مع األسف استغلها الغرب 
لتخدير الشعوب وإلهائها، فنحن ال نرى رياضة باملعنى 
الصحيح، وإمنا نراها حتولت سلعة جتارية استهالكية، 
الرياضة أدخلوها عندنا في دهاليز السياسة، وفي 
الغرب أدخلوها أوكار امليســـر واملراهنات، ومؤخرا 
أغروا بعض الفتيات بألعاب خشنة وغير محتشمة 
تخالف أنوثة املرأة، وإال ماذا نفسر تسليط الضوء 
على كرة القدم النسائية الفاشلة في الكويت واملالكمة 
النســـائية في بلدان عربية أخـــرى دون الرياضات 

األخرى.
أخيرا، اإلنسان بفطرته يحب االنتماء ويبحث عن 
القدوات، ولذلك أطفالنا وناشئتنا يتحيرون أي الفرق 
احمللية أو العاملية يشجعون، فترى بعضهم يرتدي 
قمصان نواد أوربية حتمل شعار الصليب الواضح، 
أو مموهة بأسماء العبني غربيني ذوي أرشيف أخالقي 
ســـيئ جدا، مع ذلك هل منا من لفـــت انتباه أوالده 
إلـــى الفريق الفذ الذي لم ولن يأتي التاريخ مبثله؟ 
إنه فريق العشرة املبشرين باجلنة، أبو بكر وعمر 
وعثمـــان وعلي والزبير وطلحـــة وعبدالرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وأبوعبيدة وسعيد بن 
زيد رضي اهلل عنهم أجمعني، وفي احلديث النبوي: 

»املرء مع من أحب«.
dhari0395@hotmail.com

يـــرى أوليفييـــه روا، 
وهو عالم اجتماع فرنسي 
معاصر، في كتابه »سياسة 
الفوضى في الشرق األوسط« 
العربيـــة  أن احلضـــارة 
واإلســـالمية قد تعرضت 
لثالث هـــزات كبرى عبر 
التاريخ، األولى تتمثل في 

فشل الوحدة بني الســـنة والشيعة منذ مقتل ثالث 
اخللفاء الراشدين عثمان بن عفان وما نتج بعده من 
خالف بني علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان 
رضي اهلل عنهم جميعا، ووصل ذروة الشـــقاق بني 
الفريقـــني خالل الصراع املرير بني الدولة العثمانية 
والدولـــة الصفوية، ولم تفلـــح كثير من محاوالت 
التقريب التي بذلت طوال التاريخ اإلسالمي خاصة 
احملاولة املستنيرة التي قام بها محمد عبده وجمال 
الدين األفغاني أو من خالل فتوى األزهر التي أجازت 

التعبد وفقا للمذهب االثني عشري أو الزيدي.
إذ اليـــزال كال الطرفني يترصـــد لآلخر ويعتبره 
خصمه اللدود أكثر من خصومتهم مع أي دين آخر 
مهما بلغت درجة انحرافه، فما بني السنة والشيعة 
من توتر أكثر ممـــا بينهما وبني األديان الوثنية بل 
حتى بينهم وبني امللحدين، فهم مثال ال يتحرجون من 
تسمية أي ديانة باسمها، ولكنهم ال يسمون بعضهم 
إال بأسماء حتمل في داخلها معاني التكفير والكراهية، 

وأعني »الروافض والنواصب«.
والهزة الثانية تتمثل في فشل الوحدة بني األقطار 
العربية منذ ســـقوط الدولة العثمانية عام 1923، إذ 
من الواضح ان جامعة الدول العربية لم تنجح حتى 

اآلن في إثبات حضورها 
وفاعليتها جتاه ما يحدث 
في العالـــم العربي، ولم 
تستطع رغم مرور 65 عاما 
على تأسيسها في مارس 
1945 ان حتقـــق الوحدة 
املنشودة ولم تنجز حتى 
اآلن أي اجنازات حقيقية 
ميكن مقارنتها باجنازات االحتاد األوروبي على سبيل 
املثال، فاحلدود بني البلدان العربية كما هي منذ 1945 
واالنتقال بني هذه الدول أكثر صعوبة من الوصول 

إلى املريخ.
أما الهزة الثالثة فتتمثل في زرع الكيان الصهيوني 
احملتل في قلب الوطن العربي باحتالل سافر منذ عام 
1948، حيث عجزت الدول العربية واإلسالمية مجتمعة 
عن ان تفعل أي شيء ليس الجتثاث هذا الكيان احملتل 
وحترير فلسطني الدولة العربية اإلسالمية فحسب، 
بل انها عاجزة حتى اليوم عن فعل أي شيء لوقف 
حمالت التصفية والتعذيب الوحشي التي يتعرض 
لها الشعب الفلســـطيني املنكوب، أو فعل أي شيء 
لصد االنتهاكات املستمرة على مقدساتهم بالرغم من 
أنها متثل للمســـلمني أولى القبلتني وثالث احلرمني 

الشريفني.
واملرء يدهش حقا من حضـــارة بهذا القدم ومبا 
متلكه 22 دولة عربية و58 دولة إسالمية من مقومات 
وثروات بشرية ومادية تعجز عن لعب أي دور آخر 
غيـــر دور الضحية الذي يتلقى كل يوم صفعة تلو 

صفعة بال حراك!.
bodalal@hotmail.com
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