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 بقلم: يوسف عبدالرحمن

 خطر داهم دخل الكويت والبيـــوت والوزارات وكل اروقة 
الدولة دون اســـتئذان وطال الساســـة والنواب وكل قطاعات 

املجتمع وأفراده لألسف.
  هذا الڤيروس القبيح حّول كثيـــرا من الناس الى «أكباش 
نطاح» بال مشاعر وأحاسيس وبّلد وأفقد الناس احلس اإلنساني 

النبيل للتعايش والذي يشعرك بآدميتك.
  أسرار البيوت حتولت الى قاعات احملاكم وخالفات الرأي 
والرأي اآلخر حتولت الى ألفاظ قاســـية واتهامات تفتقر إلى 
الذوق وكثير من الرومانســـية، غابت عبـــارات الثناء التي 
توّنس «يامال القوة»، «كثر اهللا خيرك»، «ما قصرت»، «عساك 
على القوة»، «في أمان اهللا»، «جـــزاك اهللا خيرا»، وحتولنا 
الى حلبات مصارعة وعنف لفظي وضاعت املشـــاعر وعمت 
الشكوى وأخذ (املصلحون) يبحثون في األسباب واملسببات 
ويقترحون العالج، انا شخصيا اعتقد ان االسباب في الوجبات 

السريعة!
  هناك سؤال يراودني: هل البخيل بخيل املال فقط؟

  وســـؤال آخر: ماذا يحدث لو لم توجد املشاعر بني الناس 
بغض النظر عن اي نوع؟ هل تكون احلياة لها طعم؟

  أحاول اليوم في االستراحة ان اتناول ظاهرة خطيرة جدا 
تنذر بوجود ڤيروس قحط املشاعر ووصل االمر بني الساسة 
ورجال البرملان الى «مجاعة وعنف في األلفاظ» وانتقل هذا طبعا 
للبيوت واملنتديات وكالعادة لعب االعالم دورا ال استسيغه 

في تأصيل اجلفاف اللفظي لألسف.
  فرصـــة األعياد على األبواب عيدي االســـتقالل والتحرير، 
واإلجازات بدأت (اإلجازة الربيعية) اســـتغل عزيزي القارئ 
هذه املناســـبات الوطنية في تغيير اسلوب حياتك ومفرداتك 
وابدأ من جديد في تداول املشاعر سلوكا وعمال ولفظا واسلوبا 
جديدا حلياتك مع اآلخرين في كل املناسبات السارة واحلزينة 

والعملية.
  وعندما سألت حكيم هذا الزمان بوشميس، أزبد وأرعد ومتتم 

وقال غاضبا: اي مشاعر روح زين.
  الفلوس دمرت العالم والنفوس يبيلها تقوى وعودة الى اهللا 
ومعرفة حق اهللا على الناس في الفلوس والسلوك، ما تدري 
ان تبسمك في وجه اخيك صدقة؟ كانت غضبة بوشميس حادة 

رغم انه كان ميسح على رأس قطو عتوي!
  بودي ان يسترخي قارئي ويقرأ استراحة «بخالء املشاعر» 
لرمبا يكون هو نفســـه منهم وال يدري فـــإن كان يدري فتلك 

مصيبة وان كان ال يدري فاملصيبة اعظم.
  عزيزي القارئ لنعترف بأننا نعيش زمن قحط املشـــاعر 
ومجاعة االحاســـيس وكلمة الثنـــاء والتواصل احللوة وعلى 

بركة اهللا نبدأ: 

 الناس أطوار وأجناس
 أي إنسان في الكون مكون من جسد وروح ومشاعر وأحاسيس، 
طبعا هناك من هم من بني البشـــر ويحملون معهم مشـــاعر 
وألفاظا وسلوكا تعف عنها حتى اشرس احليوانات ألنهم بال 
مشاعر آدمية. واإلنسان محتاج الى حاجات اساسية تقوم حياته 
مثل الطعام والشراب و...، وهذه ليست مجال حديثي وطرحي 
وإمنا هناك اساسيات في احلياة البد منها وعلى رأسها املشاعر 
وعدم وجودها يعني ان يتحول االنسان الى جماد واجلماد ال 
يحتاج إلى املشاعر واألحاسيس والسلوك بالقول واللفظ ألنه 
ماخذ من اسمه سر جموده، وإمنا بني آدم محتاج الى اجلرعة 
اإلنسانية فال حياة بال كلمة، (شكرا، جزاك اهللا خيرا، ابتسامة، 
هدية، كلمة حلوة، تصرف لبق، دعوة...) يقول الناس لبعضهم 
في املواساة دعه انه «غريب االطوار جنسه غير» ففي احلياة 
اما «متملق» محتال يزجي املدح واملديح بال كيل وال حســـاب 
او «صامت» جامد بخيل في مشـــاعره جاف في اسلوبه، األول 
اذا انقضـــت مصلحته قلب لك ظهر املجن، الثاني يؤذيك بقلة 
ذوقه واسلوبه العقيم اجلاف فال كلمة شكرا على االقل، ثقيل 

طينة لسانه معاق وان نطق كفر.
  احلياة توازن، فَمن عمل يريد كلمة الثناء والشـــكر واظهار 
التقدير ســـواء أكانت زوجة او رب عمل او اي مهنة او قطاع 
وشريحة فالناس بحاجة الى املشاعر حتى تكون احلياة مليئة 

باملسرات بعيدا عن الكدر واملنغصات واجلفاف.
  ان الناظر للمجتمع الكويتي اليوم يرى عجبا، فاألسر تتحاكم 
الى احملاكم بقسوة اجلفاف رغم ان كلمة تنهي كل االشكاالت. 
وقضايـــا الزوجية تعج بها قاعات وزارة العدل وحتتاج كثير 
منها الى كلمة ســـواء من احد الزوجني وبالتفاهم وبعيدا عن 
اجلفاف العاطفي حتل وتنتهـــي وال يصبح للمحامي اي دور 
في الترافع. الساســـة والبرملانيون ورجال السلطة اصبحت 
مفرداتهم جافة فـــي لغة اخلطاب.. تهديـــد ووعيد واتهامات 
وعنف لفظي يشعل املشاعر اجلافة فيكون الرد بأسوأ األلفاظ 
متجاوزين كل حد لوجود مجاعة فـــي قاموس املفردات التي 
تهدئ النفوس وتطيب اخلاطر، رغم انني قرأت املضابط القدمية 
ولنواب يكادون شبه اميني فال شهادات ولكنهم قمة في الذوق 
في اختيار العبارة واملفردة واليوم يحملون اعلى الشهادات، 

فلم وصلنا إلى هذا احلال؟

 بخالء المشاعر!

 إصدار متميز لمؤلف مميز
 «الكويت ولبنان بني جغرافيتني، ثمن املوقع والتميز»، هو 
اصدار جديد الستاذنا القدير حمزة عليان، وهو بحق اصدار 
متميز ملؤلف مميز، يقول حمزة عليان في االهداء: الى كل من 
زرع واضـــاف بذرة صاحلة في مناء هذه العالقة بني الكويت 

ولبنان، والى ابنائي الذين تفتحت عيونهم على ارضها.
  انه بحـــق اصدار رائع يعرض الديبلوماســـية اللبنانية ـ 

الكويتية وتاريخ العالقات واملساعدات واالتفاقيات وحظوة 
لبنان من حب الكويتيني منذ العشـــرينيات.. اصدار يعرف 
قيمته الباحثون وطلبة العلم ويعزز عالقة ثنائية فيها كثير 
من اوجه التشـــابه.. مبروك لنا هـــذه املطبوعة القيمة وكل 
الشكر والتقدير ملركز البحوث والدراسات الكويتية على هذا 

املولود القيم.

  انه بالفعل زمن بخل املشاعر وقحط االلفاظ ومجاعة الذوق 
لألسف.

 لنتفيأ بالدين
 اهللا أكبر، ففي ديننا وعقيدتنا االسالمية السمحة الوسطية 
حل لكل هذا اجلفاف ألنه دين سماوي خامت لكل األديان، فيه من 
احلقائق والتوجيه واإلرشاد ما يحل لنا هذه املشكلة املتفاقمة 
يوما بعد يوم، ألنه بصراحة دين عظيم رّبى منتســـبيه على 
العواطف النبيلة واملعاني اجلميلة التي ترّبي النفس االنسانية 
على املشاعر الرقيقة وتقضي على روح االثرة والقسوة والغلظة 
والكزازة واألحقاد والكره، دعونا نفكر قليال في حكم الفرائض 
مثل الصالة والزكاة والصيام واحلج.. أليســـت ترّبي اإلنسان 
على ممارسة املشـــاعر وقيام روح األلفة واملودة والتكافل بني 

املسلمني؟
  مشـــكلتنا اليوم مادية بحتة، فالناس مشغولون في ورشة 
احلياة ال يلتفتون الى ان املسلم اخو املسلم ال يظلمه وال يخذله، 

وال يسلمه وال يحقره!
  لنقف عند «ال يحقره»

  في اليوم الواحد عددوا التحقير الذي يصلكم منذ تواجدكم 
في البيت الى الشارع الى مقر العمل الى التعامل مع الناس؟

  انه التحقير بعينه حتى يصل الى النظرة التي «تخزك» من 
فوق الى حتت.. وكم من كويتي خاصة من الشـــباب دفع ثمن 
هذه النظرة الكريهة؟ «شفيك تخزني؟» وصارت، وبعضها انتهى 

بضربة سكني او درنفيس وموت!
  ما أحوجنا اليوم الى املشاعر الصادقة التي يحثنا عليها ديننا 
القومي من ستر للعورات والسعي في قضاء حوائج املكروبني، 
أليس ديننا يأمرنا بإفشاء السالم والعطف على الصغير وإظهار 

التوقير للكبير والوفاء لألصحاب واألرحام واجليران؟!
  أليس ديننا ينهانا عن العقوق والقطيعة والكبر واحلســـد 
والنميمة والسب واللعن والسخرية والتعبير بالعبارات البذيئة 
والتخاطب باأللقاب املسيئة والتنابز واخلصومة والبخل؟ وآه 
من البخل، خذوها قاعدة البخيل باأللفاظ بخيل باملال، إال حكيم 

هذا الزمان بوشميس احلامتي.
  ننظر حولنا في جميع أروقة مجتمعنا فال جند اال احلســـد 
والتناحر واألســـى واللوعة ملا حل بيننا من تهاجر وتخاصم 
وجفاف في املشاعر وحدة في الطباع، امتد للبيوت والوزارات 
وكل قطاعات املجتمع واألبناء يناظرون ويتعلمون لألسف كل 

هذا اجلفاف املتصحر.

 من الحياة
 تقول احدى القارئات التي بعثت برســـالة وحّولتها أنا الى 
اســـتراحة: «املشـــاعر وليدة اللحظة الفريدة والبخالء وعدم 
االنسجام «جني» مزروع في داخلهم، فالبخالء ليست لديهم روح 
البهجة واملرح وان وجدت فتكون سلبية ساخرة وتعمل على 
زيادة التوتر، والناس بحاجة الى عالقات انسانية ودودة لسد 
أي فراغات حياتية، والبخالء ليس لديهم مهارات التواصل، نعم 
صدقت فالبخالء باملشاعر هم أفظع من بخالء املال ألن املشاعر 
توّلد املودة واأللفة، بينما هناك اليوم من يبذل أقصى ما عنده 
وال يقابل اال باجلحود «ال كلمة، ال جبر خاطر» بل طناش وفق 
احلكمـــة احلياتية اليومية اجلارية في دمـــاء كثير من الناس 

«احلقران يقطع املصران»!
  وهذا بالطبع انتقل الى املشاعر بني الوالدين واألبناء، وقس 
على ذلك ما نراه في أروقة املجتمع بشكل شامل وامتد من داخل 

البيوت الى خارج أســـوارها ألن البيت فـــي كثير من األحيان 
يرّبـــي على اجلفاف خاصة عندما تلتقي بيئتان مختلفتان في 

الزواج او العمل... الخ.

 خاطرة معّبرة
 من الرســـائل االلكترونية التي وصلتني هذه اخلاطرة دون 
اســـم وأعرضها ملناسبتها املوضوع املطروح للنقاش واحلوار 
والتوعية ما يلي: من حق من حولك ان يشاركوك في مشاعرك 
وإال ملاذا يشـــاركونك احلياة؟ ال تلبس قناعا بالستيكيا جامدا 
يخفي رقة قلبك ورومانسيتك وشفافيتك، أال تعرف ان األقنعة 
متيت القلب قبل الوجه؟ حتى وان كانت هناك مشـــاعر داخلك 
جتاه اآلخرين وتكتفي بذلك فهذا عني اخلطأ ألنه ان كنت لبيبا 
وتفهمها وهي «طايرة» فليس اآلخرون جميعا باالشارة يفهمون، 
ملاذا نستكثر على أنفسنا ان نظهر مشاعرنا ونعّبر ملن حولنا 

مادام ذلك في حدود العقل والدين؟!
  فدع عنك اجلمود وكن كرميا في مشاعرك مع كل من حولك 
دون حتفظ او توفير واختزن مشـــاعرك داخلك ان شئت لكن 
ال تلم احدا بعد ذلك على جموده معك، رســـالة وجدت طريقها 

الى النور.

 المشاعر ضرورية
 أكيد هناك قلة من الناس (اجلامدون احملنطون) يتساءلون 

هل املشاعر ضرورية في احلياة؟
  اإلجابة بالتأكيد نعم ونعم قوية ايضا ألن مراعاة مشـــاعر 
الناس منهج شرعي ومطلب اجتماعي وقضية اخالقية تربوية 
وإال حتولنا إلى مجتمع الغابة دون رحمة، فاملشـــاعر يجب أن 
تكون اليوم دستورا يحكم الناس والعالقات بينهم، فاملشاعر 
ضرورية في البيت واملدرسة واملسجد والوزارة وفي كل قطاعات 
الدولة فرب األسرة هو أكثر إنسان محاسب ان خرج للمجتمع 
اناسا متبلدين في مشـــاعرهم واحاسيسهم ألن كل انسان في 
هذه احلياة يحتاج إلى الناس ألنه ال يستطيع ان يعيش وحده 

منعزال النه مدني بطبعه.
  الكلمة الطيبة صدقة واالبتسامة صدقة وكلها رحمات انسانية 
متبادلة بيننا فال تتهاون في املشاعر حتى مع االطفال ومالطفتهم 
وال يغيب عنك شكر من عمل لك معروفا أو صنيعا الننا كبشر 
ومن نسل بني آدم تؤثر فينا الكلمة فان كانت طيبة تصفو بها 
النفس وان كانت خبيثة اشـــعلت نارا واقامت حربا، وجميل 
ان الناس تسعد بالكلمة اجلميلة املواسية املذكرة والنصيحة 

الطيبة وتذكروا ما قاله الشاعر:
  اقبل من الناس ما تيسر
  ودع من الناس ما تعسر

  اشكر الناس على اي شيء تستمل قلوبهم وانفسهم وجتاوز 
عن الهفوات تأسر القلوب.

 عاجل إلى اآلباء واألمهات
 إذا أردمت أن يكون أوالدكم وبناتكم متوازنني في احلياة فاالستاذ 

محمد بن ابراهيم احلمد في كتابه القيم (فقر املشاعر) يقول:
  ـ ضـــرورة تنمية اجلـــرأة األدبية في نفـــس االبن (األوالد 

والبنات).
  ـ شاورهم في أمورهم (يعني ال تطنشون ما يطرحون عليكم 

من آراء).

  ـ عودهـــم على القيام مبســـؤولياتهم (ال تدلعوهم كلفوهم 
بواجبات منزلية).

  ـ عودوهم على املشـــاركة االجتماعية (يـــزورون اجليران 
واألرحام ويتطوعون).

  ـ دربهم على اتخاذ القرار (ضعه في موقف واطلب منه قرار 
التصرف).

  ـ افهم طبائعهم ونفسياتهم (أهل مكة أدرى بشعابها).
  ـ قدر مراحل العمـــر وتعامل معهم (ال تعامل طفال على أنه 

رجل).
  ـ تالفي املواجهة املباشرة معهم (إذا استطعت توصيل الرسالة 

بأي طريقة جرب).
  ـ اجلس معهم وحاورهم (يا احلبيب اجلس مرة في األسبوع 

على األقل معاهم).
  ـ أعدل بني أوالدك وبناتك (مثل ما تعطي هذا أعط ذاك).

  ـ أشبع عواطفهم (حبب، بوس، طبطب، ملم).
  ـ أنفق عليهم باملعروف (ال تصير قحطة).

  ـ إشاعة االيثار بينهم (شبيمهم).
  ـ االصغاء إذا حتدثوا واشعارهم بأهمية كالمهم (ال تطنش 

وحتقر).
  هذه بعض من االساليب التي تنهض باملشاعر وترهف بالذوق 
وتساعدهم مستقبال على ترتيب افكارهم وتسلسلها وكلما اقتربت 

من عيالك تقربوا لك، متشي شبرا يقبلون عليك مترا.

  البيوت الخربة
 هـــي تلك البيوت التي يتحول فيها الرجل واملرأة إلى أصنام 
بشرية (روبوتات) آدمية ناطقة لكنها صامتة، فالسكون مطبق 
ال احد يســـتمع إلى اآلخر والضحية هم األوالد والنبات في هذا 

البيت اخلرب وال حول وال قوة إال باهللا.
  أيها االزواج خفف لوم الزوجة وانتقادها بالصغيرة والكبيرة 
فهذا خلق ذميم يسيطر عليه الشيطان، فالزوج العاقل احلكيم 
من ال يعاتب زوجته عند أدنى هفوة وال يؤاخذها في أول زلة وال 
يقبحها امام اطفالها ويلتمس لها املعاذير ويحملها على احسن 
احملامل ويتغاضى ويتسامى، فذلك من دالئل سمو النفس فريح 
نفسك من غضب مدمر وتبقى الزوجة مصونة مصداقا حلديث 
الرســـول ژ: «استوصوا بالنســـاء خيرا، فإن املرأة خلقت من 

ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعاله).
  فال تسرف في اللوم واقبل االعذار وشجع وقدم هدايا، وهي 
ســـتقابل هذا ان كانت عاقلة حكيمة مدبرة برد حتيتك بأحسن 
منها، وتذكر ان السعادة هي بالرضا والقناعة واملعاملة احلسنة 
وعليك بأداء احلقوق ومـــارس الواجبات واعرف حق الزوجة 
التي أمر االسالم بها، سوف تعيش في ارتياح وهناء موصولني 

بتعاطف واحترام من الزوجة ان كان متربية وبنت ناس.

 فقدت مشاعري
 فـــي احلياة نصادفهم واحيانا يتســـنى لنا ان جنلس معهم 
ويصارحوننا بحقيقة تبلد املشـــاعر وجمود اللســـان عن ذكر 
أي مفردة فيها شكر أو تقدير، وكثير ممن التقيتهم في دهاليز 
احلياة اضافوا عبارة انهم اعتزلوا املشـــاعر واالحاسيس حتى 
عودتهم الى بلدانهم او ديارهـــم اما انا فقد تذكرت متثال نزار 

قباني الذي يبكي وهو صامت:
  ال جترحي التمثال في احساسه

  فلكم بكى في صمته متثال
  اي متثال هذا الذي له احاسيس ويصمت؟! كيف ال وهو الذي 

عبر في ايام اجلاهلية.
  ال استطيع ان انفي ان هناك كثيرا من البشر لديها احاسيس 
متبلـــدة حيـــال احمليطني ونســـجوا حولهم جدرانـــا من تبلد 
املشـــاعر وفقدوا حس احلياة فهم بال أي شـــعور ويتحفظون 

على مشاعرهم.
  ان تبلد املشاعر هو نتاج تراكم ـ اهللا يعلمه ـ من االحباطات 
والعجز عن التعبير وعدم الثقـــة والعزلة والبخل واالكتئاب، 
وأعتقد ان املســـؤول عن كل هذا هو القلـــب اجلامد البعيد عن 
العواطف واملشـــاعر والتعاطف، والذي تلفه طاقة سلبية وهو 

بعيد عن اهللا الن «من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا».
  ما احوجنا الى حمالت توعية مجتمعية تقوم بدور االرشاد 
والتوجيه إلعادة العالقات االنسانية في مناسبات احلزن والفرح 
وطرق التعبير الصادق عنها حتى نخلق مشاعر صادقة حسب 

ذوق كل شخص او طرف.

 آخر الكالم
 الى كل من يشعر بالتصحر الرهيب يسري في اعماقه رويدا 
رويدا ويغتال عاطفته ويحولها الى جفاف قاس في اللفظ والعبارة 
والسلوك فيغمر بها روحه لتصل ال ى اآلخرين فتحرقهم وتسبب 
لهم األلم واحليرة والقلق واحلزن الدفني فتغتال كلمته والتخرج 
من صدره، أدعوك الى هذه املســـاحة لقراءتها قراءة متأنية ثم 
ابحث عن البشر من حولك وأسمعهم إنسانيتك بعبارات تطفئ 

ظمأهم وقحط مشاعرهم في جمود وقسوة هذه احلياة.
  املشاعر.. كلمة حلوة في داخلنا نبوح بها لآلخرين وجنرؤ 
على قولها فتدخـــل اعماق اآلخرين لتعود علينا وتســـتوطن 

ارواحنا ومشاعرنا وتعبر عن حقيقتنا البشرية.

 اعتذار
  

  أعتذر للقراء عن االنقطاع خالل فترة االعياد واالجازات 
على ان نعود في االسبوع االول من شهر مارس. 

 خسارة
  

  استقالة طالل الياقوت من إذاعة املارينا اف ام خسارة ال 
تعوض، فهذا املهندس الكويتي األسمر اإلعالمي املتألق حركة 
وأثيرا استطاع ان يحول مشروعا إعالميا من الورق واحللم 
الى الواقع املعاش في فترة وجيزة واسألوا الشباب ما هي 

إذاعتك املفضلة؟ وستكون اإلجابة «املارينا اف ام».
  حتما هذا اإلعالمي ســـتلتقطه محطة وأرجو ان تكون 
«كويتية» حتى ال ينضم الى الطيور املهاجرة، خســـارة 
بومشاري، ليت اإلعالم الرســـمي يلتقطك يا ولد الديرة 

الناجح. 


