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 بقلم: يوسف عبدالرحمن 

 احلرمي وما أدراك ما احلرمي!
  أو النساء وما أدراك ما النساء!

  بعضنا يصفهم بالنصف احللو، وآخرون بالنصف املر!
  ما معنى كلمة نساء أو حرمة؟

  وملاذا سميت سورة كاملة في القرآن الكرمي باسم سورة النساء؟ 
ولم سميت بالكبرى؟ وهل هناك صغرى؟

  هل الرجل من املريخ؟
  وملاذا املرأة من الزهرة؟

  لم للنساء فتاوى خاصة بهن؟
  هل حققت املرأة الكويتية التمكني بعد التهميش؟

  وما هي النماذج النسائية األجنبية التي حتظى مبتابعة شعوب 
العالم؟

  ملاذا اغتصبت األمم الغابرة ومنهم العرب ارث النساء؟ ومن جاء 
ليكرمها ويرد احلقوق لها؟

  ماذا تعرف عن هدى شــــعراوي وجولدا مائير اليهودية وانديرا 
غاندي الهندوسية؟

  ما الذي حتتاجه النساء من الرجال في عش الزوجية غير االمان 
والتسامح والصفح؟

  ماذا قال الداعية د.سلمان العودة لبناته وهو يخاطبهن؟
  قبل أن أبحر معكم في هذه االستراحة مع أخبار احلرمي، سألت 
كعادتي صاحبي بوشــــميس الذي الزم العزوبية طيلة ٦٠ عاما عن 

رأيه في النساء؟
  فوجئت بضحكة قوية منه رجت أركان مسجد «هيا اإلبراهيم» 
ثم تنهد وقطب حاجبيه وبســــمل وحوقل وقال: شر البد منه، الن 

الزوج كاملصور يريد من زوجته ان تبتسم دائما!
  ثم واصل مداخلته لي قائال: يقول املتنبي: 

صالح  بــالــعــقــل  احلـــب  قليل    ان 
فاسد بــاجلــهــل  احلـــب  كثير    وان 

  قارئي العزيز تهيأ كي تدخل مدينة النساء، على بركة اهللا نبدأ 
جولة عن بنات حواء فاستعدوا:

  يا أصحاب القوامة
  إذا زرت املــــدارس واملصالح احلكومية ومرافق الدولة واملوالت 
واألسواق جتد املرأة الكويتية وحيدة تقوم بدور أكبر من قوة حتملها 
وانني أعجب كيف تقوم بهذا الدور منفردة، واحلقيقة املرة من خالل 
قراءتي للشــــكاوى في الصفحات املتخصصة مبطالب القراء أقف 
طويال على شكوى النساء من اعتزال الرجال عن هذا الدور املنوط 
بهم أساسا حيث أوكلوا أمورهم لـ «احلرمي» فاألم هي التي تراجع 
املدارس وتوصل اليها بســــياراتها، وهي التي تشــــتري احتياجات 
املنزل من اجلمعية التعاونية، وهي التي تأخذ اطفالها الى املوالت 
واالسواق للنزهة والترفيه والحظوا معي هذه الظاهرة «كوم نساء 
واطفال من دون رجال»؟ وهي التي تقضي املصالح احلكومية، ووصل 
األمر الى ان بعض الكويتيات يشرفن على أمور البناء مع املقاولني 
بينما الزوج في الديوانية أو الشــــاليه أو اجلاخور «يكش احلمام» 
واهللا عيب! ليت هذا اجليل يتوقف عند عطاء األجداد واآلباء وكيف 

كان كل راع يقوم برعيته على خير وجه.
  انني أوجه نداء ورســــالة لكل زوج مقصر أن ينفض الغبار عن 
رجليه ويبدأ مبتابعة شــــؤون أسرته وأوالده والزوجة ستعاونك 
وتساعدك باجلهد واملال.. «إذا صار رفيجك حلو ال تاكله كله».. مثل 
كويتي، وعليه اختم: ايها الزوج حتمل مســــؤولياتك وتفهم وجهة 
نظر زوجتك وأشعرها باحلب واظهر مشاعر الرومانسية لها فاجلهر 

باحلب ليس عيبا وال منقصة للرجولة.. يا بوالعضالت!

  أخت الرجال
  تشــــكل املرأة الكويتية نصف املجتمع وال تقــــارن بغيرها من 
النســــاء، فاملرأة الكويتية تعدت مرحلة التهميش الى التمكني ألن 
«نون النســــوة» عندنا قوية قادرة، بدأت مشــــوارها في عام ١٩٣٧ 
تطالــــب بحقوقها واليــــوم ميثل قطاع النســــاء ١٧٪ من حجم قوة 
العمل في القطاع األهلي و٧٪ في القضاء والســــلكني الديبلوماسي 
والعســــكري، بل ان هناك كويتيات في القطاع اخلاص ُيدرن ثروة 
تفوق الـ ٨٥ مليار دوالر وفي الرصد اإلحصائي تفوقن على زوجات 

امللوك والرؤساء العرب.
  أتذكر عندما كنت أقرأ إصدارات األستاذة نورية السداني مؤسسة 
ورئيســــة أول جمعية نســــائية أقول في نفسي هذه حتلم بوزيرة 
ونائبة وســــفيرة وأعطاني ربي العمر فشاهدت في عام ٢٠٠٤ كيف 
قدمت مندوبة الكويت الدائمة لدى األمم املتحدة السفيرة نبيلة املال 
وهي التي دخلــــت وزارة اخلارجية عام ١٩٦٨ وفي ١٤ يونيو ٢٠٠٥ 
عينت د.معصومة املبارك وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشؤون 
التنمية اإلدارية وهي ايضا أول نائبة بل اولى دائرتها ومعها الثانية 

د.أسيل العوضي ود.سلوى اجلسار والنائبة د.روال دشتي.
  أنا شــــخصيا ولرمبا كوني معلما أقدر أســــاتذتي املربية مرمي 
عبدامللــــك الصالح ـ املعلمة الكويتيــــة األولى حيث قضت ٤٠ عاما 
في التعليم ولها كتاب قيم «صفحات من التطور التاريخي لتعليم 

الفتاة في الكويت».
  هنــــاك ايضا د.فايزة اخلرافي كأول مديــــرة جلامعة الكويت ثم 
اخيرا اشتغلت املرأة بالشرطة النسائية، وهناك أمثلة في جوانب 
متعددة يصعب حصرها مثل اختيار ســــعاد عبداهللا للقب الفنانة 
اخلليجية األولى في اكثر من استفتاء وايضا ممثلة لليونيسيف، 
كما حصلت األخت مها الغنيم على املرتبة األولى بني أقوى النساء 
في العالم في قائمة «فوربس» وكما رفعت منار احلشاش اسم وطنها 
عاليا بني األمم بعد اختيارها من شــــركة مايكروسوفت عام ٢٠٠٩ 
كمحكمة بلجنة التحكيم املســــؤولة عن تصفيات اجلولة النهائية 
لكأس مايكروســــوفت، وهذه ومضات من تاريخ حافل ألفت النظر 
اليه في هذه املســــاحة، علما ان هناك إعالميات من أمثال أستاذتي 

فاطمة حسني ومنى العياف ود.فاطمة العبدلي ودرة الكويت عائشة  أخبار الحريم
اليحيى.. مناذج من اخوات الرجال في كل ميدان وفي «األنباء» يتذكر 
املجتمع الكويتي كله إســــهامات األخت بيبي املرزوق كأول رئيسة 
حترير جلريدة يومية وهي مســــك اخلتام، مضافة ألخواتها الالتي 
قاومــــن االحتالل العراقي وأطفأن احلرائق ومــــا قمن به من ادوار 

بطولية لدحر احملتل وإعادة اإلعمار.

  الكبرى والصغرى
  ســــورة النساء في القرآن الكرمي تضم ستا وسبعني ومائة آية، 
وهي سورة مليئة باالحكام الشرعية التي تنظم امورا مهمة تتعلق 
باملرأة وألن معظم آياتها تخص النساء ولكثرة ما ورد فيها من احكام 
تتعلق بحواء بدرجة لم توجد في غيرها من السور سميت «سورة 
النساء»، وكذلك اطلق عليها «سورة النساء الكبرى» في مقابلة مع 
«سورة النســــاء الصغرى» التي عرفت في القرآن بسورة الطالق: 

(يأيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن..)
  ولنتعرف على املعنى اللغوي لكلمة «حرمي» او «حرمة» وهذه 
الكلمة تعني «اِحلَمى»، ونسوق لكم بعض االمثلة ليتضح معناها 

اكثر:
  املسجد احلرام في مكة.. يعني ان هذا املسجد له حرمته اخلاصة 
وال يجوز التعدي عليه وكل انسان مجبر على احترام هذه احلرمة 

وايضا املسجد النبوي.
  حــــني نطلق على املرأة كلمة «حرمة»، فنحن هنا نقدرها بدرجة 
كبيرة ونحرم على اجلميع التعرض لها بسوء ونفرض على اجلميع 
احترامها وهذا ما نقصده كمســــلمني بكلمة «حرمة»، وفي الكويت 

سوق باسم سوق احلرمي.
  واذا كان هناك شيء يعيب هذه الكلمة في لهجات الشعوب فهو 
اجلهل ألناس ال يفقهون في دينهم او لغتهم شــــيئا، يا بنات حواء 
االســــالم رفع قدركن ولكن سورة باســــمكن، وهذا تكرمي ال يعادله 

تكرمي.

  المريخ والزهرة
  نقرأ كثيرا ونسمع الرجال من املريخ والنساء من الزهرة، وان هذا 
هو احد اسباب اخلالف الدائم بني الرجال والنساء، فما حقيقة هذا 
االمر؟ د.جون غراي طبيب نفســــي اميركي صدر له في ١٩٩٢ كتاب 
يتناول املشاكل التي قد حتدث بني الرجل واملرأة نتيجة االختالفات 

بينهما، وقد ترجم هذا الكتاب الى العديد من اللغات وبيعت 
منه ماليني النسخ ويتكون من ١٣ فصال كتبت بأسلوب 

بسيط ومناسب جلميع انواع القراء.
  تقول مقدمة الكتاب: تخيل ان الرجال من املريخ 

والنساء من الزهرة، وفي احد االيام منذ زمن 
بعيد كان اهل املريخ ينظرون من خالل 

مناظيرهم املقربة واكتشفوا اهل الزهرة، 
وبلمحة خاطفــــة ايقظ اهل الزهرة 

مشاعر لم يكن الهل املريخ بها عهد، 
لقد وقعوا في احلب واخترعوا 
بسرعة سفنا فضائية وطاروا 
للزهرة، فتح اهل الزهرة اذرعهم 
ورحبــــوا بأهل املريخ، كانوا 
بفطرتهم يعرفون ان هذا اليوم 
سيأتي، وتفتحت قلوبهم على 
مصراعيها حلب لم يشعروا 
به قــــط من قبــــل، لقد كان 
احلب بينهم سحريا وكانوا 
مسرورين للغاية لوجودهم 
مع بعض على الرغم من انهم 
من عوالم مختلفة، فقد وجدوا 

املتعة على الرغم من اختالفاتهم، 
وقضوا شــــهورا يتعلمون من 

بعضهم ويستكشفون حاجاتهم 
املختلفــــة وتفضيالتهم وامناطهم 

السلوكية ويقدرونها حق قدرها، ثم 
قرروا السفر لالرض، كان كل شيء مدهشا 

وجميال لكن تأثير جو االرض غلب عليهم 
واستيقظوا وكل واحد منهم يعاني من نوع 

معني من فقدان الذاكرة، فقدان الذاكرة االختياري 
نسوا انهم من عوالم مختلفة، ونسوا ما تعلموه عن 

اختالفاتهم، ومنذ ذلك اليوم كان الرجال والنساء على خالف، 
وعليه أتوقع بعد قراءة االســــتراحة ان يبادر بعض الرجال في 

حال الغضب قائال: انت زهرة؟ انت مصيبة!
  طبعــــا هذا ال يجوز وامنــــا املرجو ان يبادر الرجــــل الى التفهم 
والتطمني والثقة والتقبل والتشجيع الن احلب والزوجية حياة ال 
يعانيها اال من يعايشها، والنصيحة ان تراقب نفسك بصدق وتعتذر 

في حال اخلطأ، اما انت يا بنت حواء فتذكري:
مودتي تستدميي  مني  العفو    خــذي 

اغضب حني  ثورتي  في  تنطقي    وال 
بالهوى فتذهب  الشكوى  تكثري    وال 

تقلب ــوب  ــل ــق وال قلبي    ويـــأبـــاك 

  نماذج نسائية
  ما اعرضه من سطور عن مناذج نسائية موجودة في العالم قد 
ال ميثلني شــــخصيا، لكنني كمثقف وقارئ ومطلع ال استطيع ان 
اجتاوز ان هناك مناذج نســــائية عاملية استطاعت وضع اسمائهن 
في سجالت التاريخ، فهل نستطيع مثال ان نتجاهل الزعيمة رئيسة 
وزراء الهند انديــــرا غاندي ابنة جواهر الل نهرو املعتنقة للمذهب 
البوذي والتي اصبحت رئيسة للوزراء وايضا ابنها راجيف غاندي 
وعندما تزوجت فيروز غاندي غير اسمه الى فيروز خان، وللعلم 
هي ال تربطها صلة قرابة مع املهامتا غاندي الذي ســــاعد الهند في 

استقاللها.
  يذكر من هم في عمري اآلن ومن قبلهم ومن بعدهم العجوز الشمطاء 
غولدا مائير رابع رئيس وزراء للحكومة االسرائيلية والتي حكمت 
مــــن ١٧ مارس ١٩٦٩ الى ١٩٧٤ وهي مــــن مواليد اوكرانيا في مدينة 
كييڤ، حيث هاجرت مع اسرتها الى ملواكي في والية ويسكونسن 
االميركية عام ١٩٠٦ وانضمت الى منظمة العمل الصهيونية عام ١٩١٥ 
ثم هاجرت الى ارض فلســــطني بصحبة زوجها موريس مايرسون 
في العام ١٩٢١، وبعد وفاة رئيس الوزراء االسرائيلي ليفي اشكول 
فــــي فبراير ١٩٦٩ تقلدت منصبه وخاضت حروبا مع االمة العربية 
فــــي حرب اكتوبر وما تالها من احداث في غزة عام ١٩٧٣ ثم دعاها 
لتقدمي اســــتقالتها وخلفها اسحاق رابني ودفنت في مدينة القدس، 
وحتب او ال حتب هذه امرأة يحبها شعبها ونتفق نحن كعرب على 

كره ملفها الدموي ككرهنا كيانهم املفروض بالقوة.

  هدى شعراوي
  جميلة بوحريد وهدى شعراوي واسرار القبندي، اسماء نسائية في 
تاريخنا الوطني والعربي ومن النماذج العربية التي مازالت محفورة 
في اذهان اجليل العربي من محيطه الى خليجه الناشطة املصرية 
نور الهدى محمد سلطان التي ولدت في املنيا في صعيد مصر عام 
١٨٧٩ واعتبرت رائدة النهضة النسائية في مصر، وهي ابنة محمد 
سلطان باشا وتزوجت من ابن عمتها علي الشعراوي الذي يكبرها 
مبا يقارب االربعني عاما وليغير اسمها الى هدى شعراوي، اسست 

اول جمعية لرعاية االطفال في العام ١٩٠٧ وشاركت في قيادة املظاهرات 
عام ١٩١٩ وكان لها دورها السياســـي واالجتماعي والتوعوي وناقشـــت 
ظاهرة تعدد الزوجات، وهي التي دعت الى خلع غطاء الوجه، بل هي التي 
قامت بنفسها بخلعه مما اعتبر واليزال عالمة رفض من انصار الشريعة، 
وهي اول من أشهر اول احتاد نسائي مصري عام ١٩٢٣، وشغلت منصب 
رئاسته حتى عام ١٩٤٧، وكانت عضوا مؤسسا في االحتاد النسائي العربي 
وصارت رئيسته عام ١٩٣٥ وشاركت في مؤمتر روما عام ١٩٢٣ ومؤمتر 
باريس ١٩٢٦ ومؤمتر امستردام ١٩٢٧ ومؤمتر برلني عام ١٩٢٧ واسطنبول 
١٩٣٥، وفي العام ١٩٣٨ نظمت هدى شعراوي مؤمترا نسائيا عن فلسطني، 
وفي ١٣ ديســـمبر ١٩٤٧ توفيت ليطلق اسمها على العديد من املؤسسات 
واملدارس والشـــوارع في مصر وفي كثير من الدول العربية، ونحن في 

الكويت نتذكر دوار هدى شعراوي في النقرة، واليزال.

  بناتي
  يقول الشيخ الداعية د.سلمان بن فهد العودة في كتابه الرائع «بناتي» 
مخاطبا بناته غادة، آســـية، نورة، هن مينحنني الوجه اجلميل للحياة، 
واحلـــب والعطف واحلنان، وال حياة للمـــرء من غير قلب يحن ويفرح 
ويحس وهن االمتداد الصادق لذلك االصل الدافئ الذي ادين له بعد ربي 
بالفضل والعرفان، الدوحة الظليلة التي احتضنتني وحفتني مبشاعرها 
ومنحتني من حياتها وروحها ودمعها ولغتها الشـــيء الكثير ولم اكن 
الجد طعم االمل والرضا واجلمال لوال فضل اهللا علي باالنتماء ملدرســـة 

االم العظيمة.
  ثم يواصل هذا الشيخ الرائع: لقد رأيت دمعتها يوما فأنشدتها:

ــي ــون ــي ع عـــيـــون  ام  ــــا  ي   ام 
ــي ــان ــن ج جــــنــــان  ام  ــــا  ي   ام 

امامي فمحياك  ناظري  عن  تغيبي    لم 
الــعــيـــــــــــــــــــــــان رأي    اراه 

أمــي يـــا  ــع  ــدم ــال ب اآلالم    متــســحــني 
ــــزان بـــاالحـــزان؟!   كــيــف متــحــى االح

  اذا كنا نعرف اسماء أزواج النبي ژ وبناته وامه وحاضنته وقابلته 
ومرضعته فلم نستحي من ذكر اسماء امهاتنا وزوجاتنا وبناتنا؟! ولم 
نخجل من ان يرانا احد منشي الى جوارهن في شارع او سوق او سفر؟! 
والى متى نظـــل نصنع املقدمات اجلميلة عن حقوق املرأة ومكانتها في 
االسالم ثم نفشل في تطبيقاتها امليدانية الصغيرة في املنزل واملدرسة 

والسوق واملسجد؟!
  هذا كالم الشيخ د.سلمان العودة.. متعنوا واستخلصوا زبدة الكالم 

يا رجال.

  

  ١٠٠٠ جواب لحواء
  أكثر من ١٠٠٠ جواب للمرأة في كتيب يجيب فيه الداعية خالد احلسينان 
عن أهم قضايا املرأة في فتاوى تشـــمل اجلوانب الشرعية واالجتماعية 
والنفسية بأسلوب مختصر، حتى يسهل على املرأة االستفادة منه ونقله 
معها حيث شاءت ويعتبر في رأيي من أهم االصدارات املوثقة واملوثوقة 
ألنه عرض على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء في اململكة العربية 
السعودية رافعة راية التوحيد، وقد أعجبني تبويب االصدار وقد وجدت 
ان اهم املسائل والفتاوى التي يسأل عنها غالبية النساء موجودة وحتى 
األسئلة النادرة والطريفة في ٤٣ بابا لكل باب ترقيم خاص به واعجبني 

ان االختصار في االجابة لم ميس املقصود من الفتوى.
  ضم االصدار قضايا املرأة والطهارة والغســـل واملســـح على اخلفني 
واحليض واالســـتحاضة واحلمل والنفاس واللبـــاس والتبرج والصالة 
واجلنائز والصيام والزكاة واحلج والقرآن والرؤى واألحالم واملعاكسات 
واملناسبات والزينة والزواج والطالق والطفل والرضاعة واحلداد وعالقة 

املرأة بغير املسلمني.
  إصدار يســـتحق ان يهدى للنساء من الرجال عمال بقول الرسول ژ 

«تهادوا حتابوا».
  يبقى الســـؤال: اذا كانت املرأة تريد ان تكون مثل زوجها في كل شيء 

فما الفرق اذن بني الرجل واملرأة، وملاذا تتزوج إذن؟!
  كان هذا الســـؤال موجودا في الغالف االخير من الكتيب وهو مطروح 

للنقاش وليس سؤالي.

  فتاوى خاصة بالنساء
  النساء شقائق الرجال لهن ما لهم وعليهن ما عليهم، غير أن اختالف 
طبيعة املرأة جسديا او جنسيا (بيولوجيا) كما يقولون استدعى ان تكون 

لها احكام خاصة تعبدية تنفرد بها.
  طبعا ضجة مفتعلة هنا وهناك وبني احلني واآلخر حول مسألة امليراث 
واختالف املرأة عن الرجل فيه ولست بصدد ما فصلته الشريعة االسالمية 
الغـــراء وامنا انبه الى ان اهللا ســـبحانه اكرم املرأة، فال ننظر إلى ان االخ 
يأخذ ضعف اخته ميراثا ألن الواجبات املفروضة على الزوجة قليلة وما 

فرض على الرجل ليطغى على كثير مما يأخذه.
  لقد كرم اهللا املرأة، فكلنا يعرف كيف كرم االسالم املرأة، بينما العرب 
وغيرهم من األمم الغابرة كانوا ال يورثون املرأة فجاء االســـالم مببادئه 
السمحة وقوانينه العادلة ليضع احلق في نصابه ويرجع الفضل ألصحابه. 
وال شـــك ان هناك فتاوى خاصة بالنســـاء مثل فتاوى الطهارة للحائض 
والنفساء والدورة الشهرية وما يختص بهذه املسائل من أحكام في الوضوء 
والصالة والصيـــام والزكاة واحلج واحلجاب ومصافحة الرجل األجنبي 
والتعطر والزينة وأحكام الرضاعة والطالق وايضا عمل املرأة وما يخص 

بلوى فتنة النســـاء في الذهاب الى السحرة والكهان او ما يقومون به من 
زواج عرفي وتعدد الزوجات ال تعدد االزواج، ومازال باب الفتوى مفتوحا 

ليوم الدين.

  وصايا الرسول ژ للنساء
  خلق اهللا آدم وحواء إلعمار األرض، وبنظرة للنساء في كل املجتمعات 
في مشـــارق األرض ومغاربها جندها هي األم واألخت والزوجة والبنت، 
وهذه االنثى هي محور استراحتي هذا االسبوع ملكانتها ولهذا كتبت هذه 

الصفحة نصيحة واشفاقا ودعوة وتوجيها لها.
  ولنقف قليال عند هذه اآلية الكرمية (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شـــعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم) 

احلجرات آية ١٣.
  تعلمنا ونحن على مقاعد الدراسة ان وراء كل عظيم امرأة عظيمة وهذا 

ينطبق عليه قول الشاعر:
أعـــددتـــهـــا  إذا  مــــدرســــة    األم 

ــب األعـــــراق ــي ــا ط ــب ــع   أعــــــددت ش
  وهذه حقيقة ما من رجل ناجح إال ووراءه انثى تشجعه وتؤازره ومن 
يقرأ ســـيرة أمهات املؤمنني زوجات الرسول ژ يجد سهما وافرا من عفة 

وحنان وعلم ودفء ومودة ورحمة.
  ان من يســـتعرض آيات القرآن الكرمي يجد عشرات األدلة والنصائح 
التي حتافظ على شرف وحياء املجتمع، مثل غض البصر واحلياء فالشاعر 

يقول: 
ــن النظر ــدؤهــا م ــب ــل احلـــــوادث م   ك

الشرر مستصغر  مــن  الــنــار    ومعظم 
  على اعتبار ان النظرة سهم ابليس، وغض النظر فضيلة حتفظ من الزلل 
وميل الهوى. ووصايا رســـولنا الكرمي ژ للمرأة املسلمة كثيرة يصعب 
حصرها في هذه املساحة، هي امور كثيرة تبدأ بطاعة اهللا والزوج واجتناب 
السبع املهلكات (الشرك، السحر، قتل النفس، أكل الربا وربا الفضل وربا 
النسيئة، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، وقذف احملصنات الغافالت، 

كما أن أعظم الكبائر شهادة الزور وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة).
  وأخيرا: التحرز من التبرج وتغييـــر خلق اهللا في عمليات التجميل 

التي يتحمل تكاليفها آدم!
  هذه وصايا حبيبنا ژ للنساء الالتي يقمن على تربية جيل من األبناء 

والبنات.

  دعاء الزوجة
  هنـــاك ِنَعم كثيـــرة قد ال يستشـــعرها بعض 
الرجـــال وهي الزوجـــة الصاحلة التي تقوم 
بواجبها دون منة أو طولة لســـان حتى 
ان بعض األزواج في الكويت يطلق 
على زوجته لقب «النسرة» لتسلطها 
وطولة لسانها ومناكفتها للزوج 
والولد واخلدم واجليران وبعضهن 

متوت على النكد.
  تقول نكتـــة طريفة ان زوجا 
وزوجة عاشـــا في نكد واقترحت 
الزوجة ان يكون هناك يوم للفرفشة 
وآخر للنكد وفي يوم رجع الزوج 
لقي زوجته ماسكة الطبلة وتقول: 

بكرة النكد بكرة.
  انا شخصيا أميل لسالح الدعاء 
ألن الدعاء سالح املؤمن الذي قال 
عنه الرسول ژ «ال يرد القضاء 
إال الدعاء» ولذا أرجو من األزواج 
توجيه الزوجات الى الدعاء، خاصة 
ان هناك مكتبات تقدم لك إعالميات 
تتضمن أدعية خاصة بالزوجة كما 
طبعته احدى االخوات في إصدار 
من مكتبة الصحوة بعنوان «أدعية 
معينة لكل زوجة» بقلم فاعلة خير، 
ويحتوي اإلصدار على متجيد اهللا 
األعز بأسمائه، ثم تقول ضارعة 
للمولى عز وجل: اللهم اجعلني قرة 
عني لزوجي واجعله قرة عني لي، 
واسعدنا مع بعضنا واجمع بيننا 
على خير، اللهم ألف بني قلبي وقلبه 
كما ألفت بني قلوب عبادك، وسخره لي كما 
سخرت البحر ملوسى گ، اللهم زدني قربا اليك 
واجعلني من الصابرين والشاكرين القانتني، وهكذا.. 
جميل الدعاء ذكرني مبا كتبه الشاعر فاروق جويدة في كتاب 

شعره بعنوان «حبيبتي ال ترحلي» قال: 
  ونسيت بعدك لوعة االشواق 
  وغدوت اياما تفوح بسحرها 

  لتصير شعرا.. في رؤى العشاق!

  «أروع حب» للفتيات
  إصـــدار جميل بعنوان «أروع حب» يضم قصصا واقعية للفتيات في 
العشـــرين كتبته االخت االستاذة سهام خالد العامر لشريحة من النساء 
املقبالت على احلياة على لســـان بطلة هذا االصـــدار الثالث بعد ان لقي 

االصداران األول والثاني االستحسان عند القراء.
  بطلة قصة «أروع حب» فتاة حملت في عقلها وقلبها من صفات التفاني 
واحلب والذكاء واحلكمة ما يعجز عنه الكثير ونتعجب ايضا حينما نقرأ 
القصة وترى أخالق هذه الفتاة وفيض مشاعرها وأحاسيسها نحو أسرتها 

وعائلتها وجيرانها وحسن تدبرها في مواقفها احلياتية.
  انني أدعو النساء من الفئة العمرية (العشرين) ان يقرأن هذا الكتيب 
استعدادا لالصدار القادم للمؤلفة «درر نقية».. وهو قصص ايضا واقعية 

عن مفهوم الصداقة لدى الفتيات.
  لقد بهرني االصدار بلونه القاني وموضوعات فهرسه ومنها على سبيل 
املثال ال احلصر: زوايا حياتي، ليلة وحلظة ال تنسى، لقمة العيش، وفتح 
لباب اخلير، حديث الفجر، أجمل غروب عند التقاء القلوب، وتبقى كلمتي 
األخيرة: ملاذا ال تتبنى اجلمعيات املهتمة بقطاع الشباب خاصة الفتيات 

مثل هذه االصدارات اجلميلة الطيبة؟

  برقية
  شكر وتقدير لكل امرأة في هذا الكون الفسيح تقوم بدورها، والشكر 
موصول البنتي وحبيبتي عائشة احلشاش التي لزمت الصمت بعد وصولها 
للجامعة.. عواشة نبي جديدك بعد الكتاب األول وفي انتظار سماع خبر 

جديد عن ابداعاتك.. الكل ينتظر؟!

  آخر الكالم
  أيها الرجل كن رومانسيا.. هذه دعوة من د.حسان مارديني الذي يطرح 
في كتابه اجلديد «رؤيا» ما يسمو باإلنسان ويرتقي به خاصة في العالقة بني 
الزوج والزوجة بعيدا عن الروتينية التي متنع املرء من التسامي النفسي 
وحتى تتكامل العالقة بني النفس واجلسد معا حتى يحدث التوافق املرجو 
فكريا ونفسيا وجســـديا ومن دعائم السعادة الزوجية املرجتاة من ثقة 
ومدح وحوار ومسؤولية ورومانسية وعليك دائما ان تطبق ما هو جديد 
في هذا املجال مادام ال يتعارض مع عقيدتك وابدأ بالكلمة فالنســـاء حتب 
الكلمات احللوة واخلطوات العملية في الرومانسية مثل الهدايا واالزهار 
والرسائل.. آدم أخُط خطوة.. حواء تخطو خطوتني.. فكل ما هو مباح حتت 

مظلة احلياة الزوجية استخدمه بال تردد.. فالشريك منتظر. 

 مشكور يا الجاركي
 العم احمد اجلاركي كبير وال يجارى 
وال يبارى في كرمه، فلقد اقام لي حفل 
غداء للعودة من احلج (مطبق سبيطي 

ومحمر ومرق شعم).
  يقول الشاعر:

  اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم
  وال تصحب االردى فتردَى مع الردي

  عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه
ــارن يقتدي ــن باملق ــكل قري   ف

  باسمي واخواني عبدالكرمي العواد 
وخالد الشــــميس نقول لك: عم بو 
محمد ـ مشــــكور ـ واهللا يطول في 
عمــــرك وكثر خيــــرك واتعبتنا من 

بعدك. 

منه ماليني النسخ ويتكون من 
بسيط ومناسب جلميع انواع القراء.

  تقول مقدمة الكتاب: تخيل ان الرجال من املريخ 
والنساء من الزهرة، وفي احد االيام منذ زمن 

بعيد كان اهل املريخ ينظرون من خالل 
مناظيرهم املقربة واكتشفوا اهل الزهرة، 

وبلمحة خاطفــــة ايقظ اهل الزهرة 
مشاعر لم يكن الهل املريخ بها عهد، 

لقد وقعوا في احلب واخترعوا 
بسرعة سفنا فضائية وطاروا 
للزهرة، فتح اهل الزهرة اذرعهم 
ورحبــــوا بأهل املريخ، كانوا 
بفطرتهم يعرفون ان هذا اليوم 
سيأتي، وتفتحت قلوبهم على 
مصراعيها حلب لم يشعروا 
به قــــط من قبــــل، لقد كان 
احلب بينهم سحريا وكانوا 
مسرورين للغاية لوجودهم 
مع بعض على الرغم من انهم 
من عوالم مختلفة، فقد وجدوا 

املتعة على الرغم من اختالفاتهم، 
وقضوا شــــهورا يتعلمون من 

بعضهم ويستكشفون حاجاتهم 
املختلفــــة وتفضيالتهم وامناطهم 

السلوكية ويقدرونها حق قدرها، ثم 
قرروا السفر لالرض، كان كل شيء مدهشا 

وجميال لكن تأثير جو االرض غلب عليهم 
واستيقظوا وكل واحد منهم يعاني من نوع 

معني من فقدان الذاكرة، فقدان الذاكرة االختياري 
نسوا انهم من عوالم مختلفة، ونسوا ما تعلموه عن 

اختالفاتهم، ومنذ ذلك اليوم كان الرجال والنساء على خالف، 
وعليه أتوقع بعد قراءة االســــتراحة ان يبادر بعض الرجال في 

حال الغضب قائال: انت زهرة؟ انت مصيبة!
شعره بعنوان «حبيبتي ال ترحلي» قال:   طبعــــا هذا ال يجوز وامنــــا املرجو ان يبادر الرجــــل الى التفهم 

بينهما، وقد ترجم هذا الكتاب الى العديد من اللغات وبيعت 
منه ماليني النسخ ويتكون من ١٣ فصال كتبت بأسلوب 

  هنـــاك ِنَعم كثيـــرة قد ال يستشـــعرها بعض 
الرجـــال وهي الزوجـــة الصاحلة التي تقوم 
بواجبها دون منة أو طولة لســـان حتى 

على خير، اللهم ألف بني قلبي وقلبه 
كما ألفت بني قلوب عبادك، وسخره لي كما 
سخرت البحر ملوسى گ، اللهم زدني قربا اليك 
كما ألفت بني قلوب عبادك، وسخره لي كما 
سخرت البحر ملوسى گ، اللهم زدني قربا اليك 
كما ألفت بني قلوب عبادك، وسخره لي كما 

واجعلني من الصابرين والشاكرين القانتني، وهكذا.. 
جميل الدعاء ذكرني مبا كتبه الشاعر فاروق جويدة في كتاب 

منه ماليني النسخ ويتكون من ١٣ فصال كتبت بأسلوب 
بسيط ومناسب جلميع انواع القراء.

  تقول مقدمة الكتاب: تخيل ان الرجال من املريخ 
والنساء من الزهرة، وفي احد االيام منذ زمن 

بعيد كان اهل املريخ ينظرون من خالل 
مناظيرهم املقربة واكتشفوا اهل الزهرة، 

وبلمحة خاطفــــة ايقظ اهل الزهرة 
مشاعر لم يكن الهل املريخ بها عهد، 

لقد وقعوا في احلب واخترعوا 
بسرعة سفنا فضائية وطاروا 
للزهرة، فتح اهل الزهرة اذرعهم 

من عوالم مختلفة، فقد وجدوا 
املتعة على الرغم من اختالفاتهم، 

وقضوا شــــهورا يتعلمون من 
بعضهم ويستكشفون حاجاتهم 

املختلفــــة وتفضيالتهم وامناطهم 
السلوكية ويقدرونها حق قدرها، ثم 

قرروا السفر لالرض، كان كل شيء مدهشا 
وجميال لكن تأثير جو االرض غلب عليهم 

واستيقظوا وكل واحد منهم يعاني من نوع 
معني من فقدان الذاكرة، فقدان الذاكرة االختياري 

نسوا انهم من عوالم مختلفة، ونسوا ما تعلموه عن 
اختالفاتهم، ومنذ ذلك اليوم كان الرجال والنساء على خالف، 

وعليه أتوقع بعد قراءة االســــتراحة ان يبادر بعض الرجال في 
حال الغضب قائال: انت زهرة؟ انت مصيبة!

الرجـــال وهي الزوجـــة الصاحلة التي تقوم 
بواجبها دون منة أو طولة لســـان حتى 

كما ألفت بني قلوب عبادك، وسخره لي كما 
سخرت البحر ملوسى گ، اللهم زدني قربا اليك 
كما ألفت بني قلوب عبادك، وسخره لي كما 
سخرت البحر ملوسى گ، اللهم زدني قربا اليك 
كما ألفت بني قلوب عبادك، وسخره لي كما 

واجعلني من الصابرين والشاكرين القانتني، وهكذا.. 
جميل الدعاء ذكرني مبا كتبه الشاعر فاروق جويدة في كتاب 


