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 ما أكثر ضحايا العشــــق في تاريخ 
العربـ  حتديداـ  في القدمي واحلديث، 
ومجانني العشق يفوق عددهم أضعاف 
أضعاف الصرعى. وكثيرون هم الذين 
كتبوا في أخبارهم من مثل: البغدادي 
في مصارع العشاق، وفي احلب كتب 
ابن حــــزم، وكتب ابن عقيل الظاهري 
وكتب من املعاصرين أيضا د.عائض 

القرني وغيرهم.
  هي في احلقيقــــة مقبرة غرامية كبيرة، رمبا قلت في 
هذا الزمن ـ ال ألن الناس ال يحبون ـ وإمنا لم تعد هناك 
حاجة ألن ميوت شــــخص حبا دون بلوغ مآربه وتنفيذ 
رغبتــــه الدنيئة مع األمن من حكــــم القانون والبعد عن 

عقوبات الشرف.
  ولك أن تعرف العشاق من وجوههم الشاحبة وأجسامهم 
التــــي بدا عليها الوهن والهزال مــــن قلة الطعام، وفكره 
ســــرحان وقلبه هيمان ال يعرف اجلد وال يعرفه الهزل، 
وتراه يطرب لذكر املعشوقة مدحا، وال تعجب إن قلت: ذما 
أيضاـ  ألجل طاريهاـ  وهذه الصفات تغلب في املفاليسـ  

أريد غير القادرين على الوصال وليس األموال.
  ال تعذل املشتاق في أشواقه 

  حتى يكون حشاك في أحشائه 
  ومع هذا كله ففي تاريخ احملبني من لم يلطخ الشرف 

ويدنس العرض:
   مــــن اخلفــــرات لــــم تفضــــح أخاها 

  ولم ترفع لوالدها شنارا (اي عارا وفضيحة)
  كانت حتب فتى فخافت العار فدفعت إليه مهرها ألف 
دينار وقالت: هذا مهري فإن أردتني فاخطبني من أهلي... 

يؤبرني هاحلب!
  خلــــوت بها ليــــال ولم أقــــض حاجة

  ولســــت علــــى ذاك العفــــاف بنــــادم
  وعشــــق الرشيد جارية فلما راودها عن نفسها قالت: 
إن أباك قد ألم بي، فكف عنها حتى كادت تتلف نفســــه، 

فقال:
شــــديد  عطــــش  وبــــي  مــــاء    أرى 

الــــورود  إلــــى  ســــبيل  ال    ولكــــن 

  وتاب مجنون ليلى من 
حبها ولم يتب القلب:

  وكنت وعدتني يا قلب أني 
  إذا ما تبت عن ليلى تتوب
  وها أنا تائب عن حب ليلى 

  فمالك كلما ذكرت تذوب؟
الفالنتايـــن ١٤    فـــي 
فبرايـــر، يحتفل بعض 
القوم، وترى مظاهر الزينة التي يقيمها مسلمونـ  لألسف 

ـ ما ال يقيمون عشر معشاره في أعيادهم الشرعية!
  فترى ليالي حمراء وأخرى صفراء وخضراء وجلحاء 

وملحاء أيضا! 
  مبا يحــــمل ذلكم الفـــرح بني طــــياته من اتـــــباع 
الـــــرومانية النصرانية حـــذو القذة بالقذة! والولوج 
في انــــتفاضة القديس الروماني (فالنتاين) للعشاق! 
كل ذلك يطيش أمام الشـــهوات والنزوات من العاشقني 
والعاشقات ـ األحياء منهم واألموات ـ اللهم اهدنا فيمن 

هديت.
< < <  

  خــبر: عاشق كويتي «لطش» من معشوقته الكويتية 
٧٥ ألف دينار (قرض على حسابها) باسم احلب، وقبل 
ذلك ١٠ آالف دينار ومنا إلى العاشقات الغافالت (املغفالت) 
ليحذرن من العاشـــقني ـ املفتحـــني باللنب ـ واحملنكني 

أيضا.
  زبـدة الهـرج: ليتق اهللا اجلميع في أعراض املســـلمني 
حتـــى يتق اجلميع اهللا في عرضه، وفي اخلبر «أحبب 
حبيبك هونا ما عســـى أن يكون بغيضـــك يوما مـــا، 
وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما 
ما».. وإياكم وتقليد املغضـــوب عليهم والضالني فيما 

يتــــميزون به.
  حـــور حرائـــر مـــا هممـــن بريبـــة 

حـــرام صيدهـــن  مكـــة    كظبـــاء 
  يحســـنب مـــن لـــني احلديـــث زوانيا 

اإلســـالم اخلنـــا  عـــن    ويصدهـــن 
  صلوا على رسول الهدى

   Mg_alhasson@hotmail.com 

 ماجد جابر العنزي

 الفالنتاين.. ومصارع العشاق

  زفير القلم

 في ختام رحلتنـــا القصيرة الى 
العـــراق، حطت رحالنـــا في مدينة 
النجف األشرف على بعد أمتار قليلة 
مـــن ضريح اإلمام علي گ، ولهذه 
املدينة املقدسة مكانة خاصة وعزيزة 
في قلوب اتبـــاع مذهب أهل البيت 
عليهم الســـالم، فإليها تهفو قلوب 
املاليني من زوار ضريح اإلمام علي 
سنويا، وبها مقبرة وادي السالم وهي 

اكبر مقبرة في العالم االسالمي وبها اول واقدم حوزة علمية 
ملذهب اإلمام جعفر الصادق منذ ارحتال الشـــيخ الطوسي 
اليها عـــام ٤٤٨ للهجرة، وبها يســـتقر العديد من العلماء 
والفضالء واملراجع وعلى رأسهم املراجع آيات اهللا العظام 
السيد علي السيستاني والسيد محمد سعيد احلكيم والشيخ 
اسحق فياض والشيخ بشير النجفي، وقد وفقنا باللقاء مع 
املرجع آية اهللا الســـيد محمد سعيد احلكيم واستفدنا من 
توجيهاته ونصائحه السديدة، ولك ان تعرف منهجية عمل 
املرجعية الرشيدة عندما تعلم انه في الوقت الذي مير فيه 
العراق بهذه احملنة العظيمة فإنها تقوم من جانب بإصدار 
توجيهاتها ورسائلها ونصائحها الى الشعب العراقي وفي 
نفس الوقت فإنها لم تنس ايضا مســـؤولياتها جتاه األمة 
االسالمية واملسلمني اينما وجدوا، الى احلد الذي يقوم فيه 
املرجع السيد محمد سعيد احلكيم مثال بإرسال مبعوثني من 
قبله ملتابعة اوضاع املسلمني في اوروبا وفي مختلف بالد 
املهجر مما يعطي البعد العاملي لرسالة املرجعية حقها، األمر 
الذي يشكل رسالة واضحة للمدعني بانكماش دور املرجعية 

وانكفائها على نفسها وانعزالها عن العالم.
  وقد كانت للنجف وللمرجعية الرشيدة فيها مواقف خالدة 
جتاه الكويت وشعبها وارضها وشرعيتها سواء ابان تهديدات 
عبدالكرمي قاسم وموقف املرجع الكبير الراحل السيد محسن 
احلكيم رحمه اهللا او اثناء االحتالل الصدامي الغاشم للكويت 
والفتوى الشهيرة للسيد اإلمام اخلوئي، رحمه اهللا، بحرمة 
الصالة على ارض الكويــــت باعتبارها ارضا مغصوبة، من 
هنا فإن التواصل الشعبي والرسمي والعالقات الوطيدة مع 
املرجعية الرشــــيدة ورجاالتها والبيوتات الكرمية االخرى 
في النجف األشرف كآل احلكيم وآل بحر العلوم وآل كاشف 
الغطاء وغيرهم من البيوتات العلمية الكرمية، تشكل ضمانة 
اضافية لتوطيد العالقة بني الشعبني الشقيقني، وعليه فلم 

يكن مستغربا ابدا كل تلك املشاعر 
الفياضة التي لقيها الوفد الكويتي 
في ضيافة العالم اجلليل العالمة 
السيد محمد بحر العلوم ونحن بني 
ابنائه واحفاده في منزله العامر 
بالنجف األشرف، ورأينا كم كانت 
عيون الشيخ اجلليل تشع عرفانا 
ووفاء وشوقا الى الكويت واهلها 
وهو يستذكر كل تلك السنني التي 
قضاها بالكويت قاضيا شرعيا، ولم يكن مستغربا ابدا كذلك 
ان يحمل ولده سفير العراق لدى الكويت السيد محمد حسني 
بحر العلوم كل تلك الصفات احلميدة من خلق وأدب وفكر 
وتقدير للكويت واهلها وشــــرعيتها وهو ابن تلك األســــرة 
العلوية العريقة، وهو اختيار موفق الى ابعد احلدود، وقد 
أصر السفير على مرافقتنا طوال مدة الرحلة وشكل مع سفير 
الكويت النشط والفدائي لدى العراق الفريق علي املؤمن ثنائيا 
جميال يكمل احدهما اآلخر في حرصهما على متتني وتقوية 
العالقات بني احلكومتني والشــــعبني الشقيقني وحرصهما 
على تذليل مختلف العقبات في ظروف اســــتثنائية صعبة 
بكل املقاييس، ويشكالن منوذجا راقيا للسفراء احلقيقيني 

للشعوب واحلكومات.
  لقد كانت زيارة الوفد اإلعالمي الى العراق الشقيق ناجحة 
بكل املقاييس واملعايير فالديبلوماسية الشعبية هي رديف 
اساســــي للديبلوماسية الرســــمية بل ان مجاالت املناورة 
واحلركة هي اكثر للديبلوماســــية الشعبية منها للرسمية، 
والــــدور الذي تقوم به جمعية الصحافيني الكويتية في هذا 
املجال هو دور في غاية األهمية ويحتاج كل دعم ومساندة، 
وكل الشكر للسيد احمد بهبهاني رئيس جمعية الصحافيني 
وللسيد عماد جواد بوخمسني على دعمهم السخي للرحلة 
والشكر موصول كذلك للزميل عدنان الراشد الدينامو النشط 
واجلندي املجهول املعلوم خلف كل تلك األنشطة والفعاليات، 
أما زمالؤنا في الســــفر فلهم مني كل حتية وتقدير، ورحم 

اهللا الشاعر عندما قال:
  تغرب عن األوطان فـــــي طلـب العـــال 

  وســـافر ففـــي األســـفار خمـــس فوائد
معيشـــــة  واكتســـــاب  هـــم    تفـــــرج 

ماجـــــد وصحبـــــة  وآداب    وعلـــــم 
  Adeldashti١@hotmail.com 

 عادل حسن دشتي

 في رحاب النجف األشرف

 شقشقة

 شهر فبراير لهذا العام ليس كسائر 
شـــهور فبراير املاضية، ففيه نحتفل 
باليوبيل الذهبي لالستقالل و٢٠ سنة 
على التحرير والذكرى اخلامسة لتولي 
صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهللا، مقاليد احلكم، وسمو 
الشيخ نواف االحمد والية العهد، وهو 
الشهر الذي ستســـتقبل فيه الكويت 
ضيوفها من احلكام وامللوك والرؤساء 
الذيـــن يحلون ضيوفـــا على صاحب 
السمو، وهو شهر املكرمات واملنح التي 
توجت فرحة أبناء الشـــعب بأعيادهم 
فأصبحوا يتنفســـون الفرح في هوى 

أحلى الشهور. 
  إال أن مظاهر االحتفال بأم املناسبات 
يجب أن تكون صوتا وصورة ال نكتفي 
فيها بإبداء مشاعر الفرحة، وإمنا تستلزم 
جهود إظهار هذا الفرح بالصورة الالئقة، 
وأجـــزم بأن أهـــل الكويـــت كعادتهم 
وأصالتهم سيولون عناية خاصة بتزيني 
منازلهم بكل ألوان الفرح وأشكاله لكن 
ماذا عن االلتزام الرسمي بتزيني الشوارع 
وامليادين؟ إن ما يسمى بتزيني الشوارع 
الذي نشاهده في بعض شوارع الديرة 
ال يتعـــدى بحجمه وشـــكله أن يكون 
أحد مظاهر اإلنارة املشـــوهة والتي ال 
نعرف مـــاذا يقصدون منهـــا، إذا كان 
نصفها محترقا والنصف اآلخر معلقا 
على أعمدة اإلنارة كأنه مشروع «جدايل 
بنت صاحية للتو من نوم طويل»، أما 
الغريبة والعجيبة في مهزلة  املفارقة 
تزيني الشـــوارع أنني وألول مرة في 
املنفذة  حياتي أرى إعالنات الشركات 
للتزيني تفوق عدد الزينة في الشارع 
الواحد، وملن يريـــد أن يتأكد من ذلك 
الدائري اخلامـــس باجتاه دوار  يأخذ 
اجلوازات وبعـــده دوار البدع، ويتأكد 
من هذا الكالم إن كان ادعاء أم حقيقة، 
وهذا الشارع واحد من عشرات الشوارع 
التي نقصدها يا جماعة، عندما نحضر 
أي مهرجان تسوق أو كرنڤال في دول 
نتفوق عليها باإلمكانات نرى العجب 
العجاب من مظاهر الزينة وصور الفرح، 
فهل من املقبول أن فرحة وطنية بهذا 
احلجم يكون هذا مستوى تزيني امليادين 

فيها؟! 
  أما السادة احملافظون والذين يطالبون 
دائما بزيـــادة صالحياتهم فنقول لهم 
اهتموا بتزيـــني محافظاتكم وإظهارها 
بأبهى حلة وبعدها طالبوا بالصالحيات، 
واســـمحوا لي أن أســـتثني محافظة 
األحمدي التي تغرد فرحا من فرط جمال 
الزينة في شوارعها، صدقوني يا جماعة 
اخلير ما دعاني لكتابة هذه السطور هو 
التذمر الواسع الذي أرصده من اجلميع 
فإذا كانت الشركات تقوم متطوعة بتزيني 
الشوارع مجانا، فنقول لها إذا بتزينني 
الشارع بلمبتني وبتمّنني علينا بشارعني 
ما نبي زينتج وال الديرة محتاجاتها، 
أما إذا كان التزيني مبناقصة او مبقابل 
فعفوا نقول لهم ال تستحقون ما بلعتموه 
من أموال وهي حرام وبذمتكم، فأعياد 
وأفراح الكويت تستحق زينة تليق بها، 
فما هكذا تـــزدان العروس وال حتولوا 

الفرح إلى فضيحة.
  ali_alqallaf_٧٥@hotmail.com

 استقالة الشـــيخ جابر اخلالد جسدت مدى املسؤولية 
الكاملة التي حتلى بها طوال مدة تكليفه مبهامه وحرصه التام 
على تطبيق القانون، فكانت ثقته بنفسه حاجزا منيعا امام 
فيضان الضغوط واالبتزاز الذي مورس جتاهه، لم يقبل اال 
باالصالح طريقا وحيدا ملكافحة الفساد الذي حاول البعض 

ان يعزز من مكانته ليتسنى له مترير مصاحله.
  وستبقى سيرته عطرة مليئة باالجنازات واالحداث التي 
ختمها بتحمله مســـؤولية اخطاء وجتاوزات غيره وقدم 
اســـتقالته مبرهنا على ان املنصب ال يعنيه بشـــيء امام 
مصلحة الوطن، فســـد الذرائع على من يسعى الستغالل 
االحداث وتأجيجها، وانا على يقني انه لو استمر في منصبه 
لســـعى جاهدا في استكمال مســـيرة االصالح التي بدأها 
وسيكملها بأمانة الشيخ احمد احلمود، الذي هو احد ابناء 
وزارة الداخليـــة، وان كان الوضـــع والظروف قد اختلفت 
ولكن االمل معقود على خبرتـــه وحنكته في التعامل مع 
االحداث والقضاء على الواسطة وعناصر الفساد واستكمال 
مسيرة االصالح التي بدأها سلفه فهو رجل يشهد له تاريخه 
بنظافة اليد ومواقفه الوطنية الراسخة التي ستشكل مدادا 
مـــن العطاء لوزارة الداخلية مبا يعـــزز من االمن واالمان 
واالســـتقرار لوطننا احلبيب، متمنني له التوفيق والعون 

من رب العاملني.
< < <  

  مصر العروبة

  جهورية مصـــر العربية تاريخ مـــن احلضارة ومنارة 
للعلـــم ومبعث لالعتزاز والفخر، ملـــا لها من مكانة دولية 
واقليمية وعالقات قامت على االحترام املتبادل بينها وبني 

جميع الدول.
  وما حصل في مصر خـــالل االيام املاضية من صدامات 
ووقوع قتلى وجرحى من ابناء الشعب جعل القلوب حزينة، 
ومما زاد من االسى واللوعة ما آلت اليه االمور من احداث 
عندما قام الشباب بثورتهم للمطالبة باالصالح ومكافحة الفقر 
والغالء، الذي هو حق ال ميكن انكاره، ولكن هذه املطالبة 
املشروعة وجدها البعض فرصة ليعمم الفوضى التي تسببت 
باراقة الدماء وســـقوط العديد من اجلرحى من قبل بعض 
العناصر املأجورة لبعض املنتفعني، فمصر كانت ومازالت 
درع العروبة مبواقفها املشـــرفة مع جميع الدول العربية، 
وموقفها مع احلق الكويتي موقف مشرف لن ننساه طيلة 
الدهر وعالقة سيادة الرئيس السابق محمد حسني مبارك 
باخوانه امراء وملوك اخلليج قائمة على التقدير واالحترام 
خاصة مع املغفور له الشيخ جابر رحمه اهللا واسكنه فسيح 
جناته، وزادها حبا وترابطا صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد، ملا لســـيادة الرئيس من محبة وتقدير في 
االوســـاط الدولية والعربية واالسالمية، ونستذكر ما قام 
به من خدمة الشـــعب املصري طيلة ثالثة عقود من الزمن 
عمل من اجلها الكثير وحقق لها نعمة األمن واالســـتقرار، 
اال ان مـــا قام به البعض من تعامل بطريقة غير حضارية 
باالساءة لرمز مصر والتلفظ بالفاظ غير الئقة لزعيم من 
زعماء األمة ونسيان ما قدمه من تضحية وعمل وجهد خالل 

فترة رئاسته لهو ميثل النكران وعدم االحترام.
  وبعد ان جنحت ثورة الشـــباب املصري نســـأل العلي 
القدير ان يدمي على مصر نعمـــة االمن واالمان وان تعود 
كما عهدناها واحة اســـتقرار وامان مصداقا لقوله تعالى: 

(ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني).
< < <  

  الكلمة األخيرة

  أمتنى من الســـادة كتاب الزوايـــا ان يراعوا ضمائرهم 
عنـــد ردودهم على مقاالت اآلخرين، واال يبالغوا في النقد 
ويكتبوا ما ال يقـــال، الن االمانة الصحافية توجب عليهم 
احتـــرام عقل القـــارئ وتلزمهم بذلك، أما عن نفســـي وما 
ســـبق ان طرحته من مواضيع في هذه الزاوية فهدفي منه 
مصلحة بلدي كما هو العنوان الرئيسي للمقال االسبوعي 
«الوطن ثم املواطـــن» فليس لي مصلحة مع احلكومة وال 
توجد اي خصومات مع الســـادة النـــواب وال خالفات مع 
االخوة الكتاب، ومن البديهي ان يتعارض بعض ما اطالب 
به ملصلحة الكويت مع مصلحة املواطن، التلقى الردود من 
قلة من الزمالء بالتحريف والتشكيك وانتزاع العبارات من 
سياقها وبترها لتعطي معنى آخر غير املقصود، واملبالغة 
باضافات لم يتضمنها ذلك املقال كاحلديث عن الضرب الذي 
لم يفهمه البعض كما اقصـــده، وغيره من املواضيع التي 
ترجمها اآلخرون وفق تصورهم، علما بأن الرحمة والرأفة 
ومحبة الناس هي البذور التي زرعها في قلوبنا املغفور له 
امير القلوب، فاملعذرة على اي اســـاءة فهمها البعض دون 

قصد مني من أي مقال مت نشره.
  أما من يظن انه قد اساء إلّي، فأستعني بالصبر مرددا قول 
املولى عز شأنه: (وملن صبر وغفر إن ذلك ملن عزم األمور)، 

وأتخذ من السماحة سبيال، كما قال الشاعر:
شجاعة الــســمــاح  مــن  ان    أيقنت 

جــودا السماحة  مــن  ان    وعلمت 
  وأختم مقالي االخير بالشـــكر ملن تابـــع، ومن عارض 
وانتقد، والشـــكر موصول للصحف التي فتحت صفحاتها 
الحتـــل احدى زواياها الكثر من اربع ســـنوات وهي وفق 
احلروف االبجدية «األنباء، والسياسة، والشاهد، والنهار، 
والوطن»، متمنيا الصحة والعافية وطول العمر للجميع، 

وللكويت االستقرار واالمن واالمان.
  «رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا». 
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