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إذا قلت لقرائي إن احل���ب اليوم هو صفقة وحيدة بني آدم 

وحواء، فإما فائزان أو خاسران..
نعم، بكل هذه البس���اطة ال أكون قد جافيت احلقيقة ألننا 
ف���ي عصر ما عاد فيه كما يقال »احل���ب حبا خاليا من الدنايا 
واملصلحة« لذا ما عجب���ت موت احملبني في الهوى ولكن بقاء 
العاش���قني عجيب؟! احلب آفة هذا الزم���ان بعد أن حتول عن 
مقاصده، غاب ه���ذا احلب العذري الذي مينح القوة والغفران 

والتسامح وجعله معينا ال ينضب لكال الطرفني.
ال أحد فينا ينكر ان احلب موجود مادام اإلنس���ان موجودا 
على هذه األرض ميشي فيها ليعمرها بعد ان حمل األمانة انه 

كان ظلوما جهوال لنفسه.
احلب جزء من طبيعتنا البشرية وحاجة مثل الطعام والنوم 

وغيرهما من احلاجات.
إذا احلي���اة خلت من احلب فه���ي واهلل اجلحيم بعينه فما 
أروع احلياة عندما جند قلبا نهفو اليه، كما يهفو الينا، يحتوي 
وحدتنا، يحضن مشاعرنا، ينعش آمالنا في احلياة والطموح 
والنجاح، عاطفة سامية تالمس حياتك فتحول طاقتك السلبية 

الى طاقة إيجابية تضرب فؤادك وتزلزل قلبك ونبضك.
لكل شيء في احلياة مذاق فريد خاص واحلب وحده أكسير 
هذه احلياة له مذاقه الفريد يتلبسك حتى متتلئ نفسك بهجة 
وحبا. وأخطر هذا احلب ما جاءك على شكل رومانسية وحنان 
ودالل وقتي عابر وكالم يذوب به القلب وتهيم به الروح ولكن 
هناك لغة واحدة لهذا احلب ان كان هنا في الكويت او خارجها، 
انه احلب املوثوق برباط الزواج املقدس وهو معروف في كل 
اللغات، واحلذر كل احلذر من كل هؤالء الذين يبيعون الرومانسية 

على انها احلب وبأعذب العبارات والكلمات واملفردات.
عزيزي القارئ تعال معي في هذه اجلولة عبر »االستراحة« كي 
نغوص في هم احلب وعشاق هذا العصر الذين يبيعون »الوهم« 
في لغة تس���تخدم األجهزة اإللكترونية والشبكة العنكبوتية 
وص���وال ملبتغاهم مقدمني العب���ارة الدائمة »أحبك يا أنت كما 

أنت« وعند حلظة احلقيقة يهربون!

أبشر .. احلب بني يديك
تريد أن ترتاح في هذه احلياة وتشعر باحلب احلقيقي الصافي 
والطمأنينة والبهجة اجعل عالقتك باهلل موصولة وحرك دائما 
األحاسيس اخليرية في نفسك واقصد خيرية احلياة وخيرية 
املصير والتسليم بأن األمر في أوله وآخره مرده الى اهلل فهو 
الضامن »أجلك ورزقك« وهذا اإلميان سيجعل الفرح والسرور 
يسري في »دمك وروحك« فال تش���عر باملنغصات واملكدرات 

كالفقر واملرض والهم.. الخ.
ألن���ك موصول مع احلبيب األوحد الذي ال ش���ريك له اهلل 
سبحانه وتعالى ألن املس���لم احلقيقي في كل األحوال يشكر 
اهلل ان مسته سراء شكر، وان مسته ضراء صبر وشكر وأثنى 
على اهلل عز وجل بعيدا عن األوهام فاحلب احلقيقي موجود 
في الش���رع والشريعة وهو طريقك للسعادة، أما سمعت قول 

الشاعر:
م��ال ج��م��ع  ال���س���ع���ادة  أرى  ول���س���ت 

ول����ك����ن ال����ت����ق����ي ه�����و ال��س��ع��ي��د
هذا في الدنيا، أما في اآلخرة فتذكر قوله تعالى:

)ما أغنى عني ماليه � احلاقة: 28(.
إذن احلب وحده ال يكفي للسعادة واحفظ عني ان السعادة 
ال تش���ترى باملال وان املعصية جسرك الى التعاسة والشقاء 

في الدنيا فال تفرح بأي حب!

احذر السهم املسموم
في هذه احلياة تقدمت األس���لحة ولم يعد هناك سهم يرمى 
هنا أو هناك إال هذا الليزر اخلارج من »العيون املبحلقة« فاحذر 
هذه العيون احلاذقة املاهرة التي ترمي ش���باكها نحو الهدف 
حتفز النفس لغير املرئي هذا املس���مى »حبا« ونشهد أن »جن 
اإلنس« من »الصبيان والصبايا« جنحوا في رمي سهمهم في 
مشهد متكرر )نراه في األسواق واملوالت ودروب احلياة( وهذا 
الس���هم أكيد يحمل سما يفوق سموم الثعابني والعقارب سما 
زعافا، وهؤالء »بياعة احلب الوهمي« كثر اليوم في مجتمعنا 
وانا أراه���م مقربني حتى في بالط الس���لطة والوزراء وحول 
البرملانيني والناشطني والكل عليه احلذر فال ينخدع مبعسول 

الكالم والعبارات.
إي واهلل كم هو مسكني أو مسكينة من صدق هؤالء )دجالي 
احلب الرومانس���ي( املزيف في كل أالعيبه ووسائله وخدعه 
والتي تبدأ بالعبارة واملظهر والشكل وعند احلقيقة تنكشف 
كل هذه االمور من العطايا والهبات والقش���ور بعد ان نكشف 
الزيف والتزييف وقد تكون ساعة ندم وهم وحزن ال يفارقنا 

والبديل حالوة اإلميان.

جالبة للمحبة
هناك وصفة ملن يخافون من »روشتة احلب الوهمي« أعرضها 
عليكم لعل فيها الفائدة املرجوة ملرضى القلوب املبتلني بالهيام 
بعد ان وقعوا في شباك احملتالني من »دوريات الشباب الراجلة« 
وهم كثيرون في مجتمعنا جتدهم حتى عند اشارة املرور واحيانا 
اقول هؤالء »ما يطق لهم عرچ« من كثرة االلتفات ميينا ويسارا، 

ان على الباحثني عن االسباب اجلالبة للمحبة ما يلي:
� تريد ان تصل الى احملبوبية، وهي مرحلة اعلى من احملبة، 

ال تغفل عن النوافل بعد الفرائض.
� اذكر اهلل دائما ورطب لسانك وقلبك.

� وخير جليس لك في وحدتك قراءة القرآن وتدبر معانيه.
� اخللوة والتأدب في العبادة في الهجع االخير من الليل ثم 

اختم باالستغفار.
� اذكر من حتب وادعو له بظهر الغيب.

� ال تنس���ى في احلياة مجالسة االخيار »ابعد عن القزازة« 
بالكويتي املغازجلية اللي يعاكسون، اذا فعلت ما ذكرت اضمن 
ل���ك صحة القلب والضمير وبعد الش���ر وقرب اخلير وازدياد 

االميان واندحار الشيطان واعوانه.

رسائل األحبة
قدرنا كبشر نتالقى او نتفارق ويبقى الذكر احلسن، واهلل 
عز وجل جعلنا في الدنيا »عابري س���بيل« ألن الدنيا حصاد 
اآلخرة واخللد هلل سبحانه، انظر ماذا قال جبريل گ لرسولنا 
خير البش���ر عليه افضل الصالة والسالم »يا محمد، عش ما 
شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه«، اعرف متاما 
ان بش���را كثيرين »محتارون« ما بني االلتزام الديني ومشاعر 
االندفاع اس���تجابة لهوى القلب والنظر، وان ما يحكم كل هذا 
هو القدرة على االلتزام باحلالل واحلرام وال يفرق ما بني هذا 
وذاك اال ق���درة اميانية قادرة على الفرز ما بني حقائق االميان 
والزهد والدنيا واالقبال عليها واآلخرة وموعودها الصادق بأن 

اجلنة مثوى املؤمنني.
ان احلياة بكل اشكالها ومفاتنها تشدنا احيانا كثيرة ونقف 
على مفترق طرق ما بني املنع والعطاء واحملنة واالبتالء واخلير 

والشر والهم والفرح.
علينا جميعا ونحن نسير في طرقات احلياة ونقابل الناس 
االخيار واالشرار ان نحسن الظن باهلل ونتوكل عليه، وعندما 
نخاف نذكر قوله تعالى )سالم قوال من رب رحيم( � يس: 58، 

تهدأ نفوسنا ونفكر ونتصرف.

غزل عفيف
أكيد الناس في حاج���ة الى غزل عفيف من الزوج لزوجته 
والعك���س صحيح كي تظل احلياة س���عيدة، هناك اناس لهم 
حالوة في اللسان وقوة في الشخصية التأثيرية اجلاذبة التي 
تس���لب االلباب وتش���تت الفكر ويطرحون احلب على اساس 
متني من الوثوق فيبهرون من حولهم، وهناك فئة تتشدد في 

رومانسيو هذا العصر
يبيعون احلب كالماً

قضية الغزل العفيف املسموح به، فواهلل هذا ليس قاصرا على 
العش���اق فقط، امنا كل املتحابني في اهلل وفي حدود املسموح 
التي احلها اهلل لنا، ألن الغزل يعطي سعادة معنوية للطرفني، 
بل ان هذا الغزل هو وصفة إلزالة الروتني من احلياة، لذا نقف 
على شعر س���يدنا علي بن ابي طالب في غيرته على زوجته 
فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل ژ حني رآها تستاك بالسواك، 

فغار من السواك وانشد قائال:
ب��ث��غ��ره��ا االراك  ع����ود  ي���ا  وح��ظ��ي��ت 

اراك؟ االراك  ع����ود  ي���ا  خ��ف��ت  م���ا 
ال���ق���ت���ال قتلتك اه����ل  ل���و ك��ن��ت م���ن 

م����ا ف�����از م���ن���ي ي����ا س������واك س����واك
فهل رأيتم غزال جميال اجم���ل من هذا بني زوجني متحابني 

اكثر من ذلك؟
عزيزي الزوج الكويتي، الس���واك ال تقدمه لزوجتك، فإنها 

ستقول: »ينيت.. انا ريال«؟!

»آه يا زوج املسيار«
اسعدتني قراءة اشعار د.احمد بن راشد بن سعيد في ديوانه 
»آه يا زوج املسيار« وهو بحق شاعر مبدع اخذني في حديقته 
الشعرية والشاعرية في رحاب قصائد الكويت ووجع القربى 
واطيب املس���ك، وكما ذكر »آه يا زوج املس���يار« الذي اخترت 

لكم بعضا منه:
هو:

حت���ل���و احل����ي����اة ب����زوج����ة امل��س��ي��ار
ع���ن���د ال���ض���ح���ى ت���خ���ت���ال ك���األق���م���ار

ه����ي زوج�������ة وخ���ل���ي���ل���ة وع��ش��ي��ق��ة
ه�����ي روض�������ة ف�����واح�����ة االزه�������ار

ان��ف��اس��ه��ا ع��ط��ر اخل���م���ائ���ل وال���رب���ى
ال���س���اري ال��ن��س��ي��م  روح  ه��م��س��ات��ه��ا 

هي:
ق���ل���ب ي���ح���ن ل�����زوج�����ة امل���س���ي���ار

وي����ت����وق ل��ل��ض��ح��ك��ات واالش����ع����ار
ي��ه��ف��و إل�����ى وص�����ل ل��ط��ي��ف ح��ال��م

ف����ي خ���ل���س���ة م����ن غ�������دوة ون���ه���ار
وي�������رى ب������أن ال���ش���اع���ري���ة حل��ظ��ة

ي���ل���ه���و ب���ه���ا خ���ف���اق���ة االوت��������ار
قصيدة جميلة أهديها ملن دخلوا املسيار واملسفار واملطيار 

في رحلة البحث عن احلب.

أيها األزواج..
هذا الكالم موجه لألزواج الذي���ن يبحثون هنا وهناك عن 
كلمات س���احرة تأخذ األلباب وتثير اخليال والشوق واللهفة 
وكالهما يفكران كيف السبيل الى ان أملك اللب والقلب وأسحر 
العواطف، فيبحث كل منهما في قاموس اآلخر فإن وجده خاويا 
ذهب في رحلة البحث عن الغزل واحلب واألحاسيس واملودة 

والشوق واألحالم.
عندما قرأنا ان »الدين املعاملة« فهذا صحيح وله داللته في 
احلياة، فالزوج النافر والزوجة املغبونة يخيم عليهما ملل وبرود 
وكسل في كل العواطف والبد من انعاش هذا اجلانب بالتواصل 

والود واللهفة على اآلخر حتى تهدأ النفوس الثائرة او الصامتة 
ويحل احلب واملدح واإلطراء بدل الروتني والنفور.

ان على الزوج والزوجة االبتعاد في هذه املرحلة عن »بياعني 
الكالم« حتى ال يقعا أسيري »عبودية« احلنني للكالم املعسول 

والعبارات املنمقة.
أيها األزواج حتولوا الى »ُس���ّحر« ف���ي الصفات واألخالق 
وحس���ن اخللق وليعلم كل من الزوجني اآلخر وبصراحة كن 
عزيزي الزوج »رجل املشاعر« وأنِت أيتها الزوجة رومانسية 
االيقاع ودودة رحيمة تش���كر الزوج ال تنفره، عفيفة النفس 

قريرة العني ونبيلة.

وصفة »العويد«
أستاذنا محمد رشيد العويد له أحاديث ال تنقصها الصراحة 
أودعها في كتابه »إلى مؤمنة« ويقصد حواء والكتاب جميل ان 
تقتنيه فتياتنا ليأخذن منه جميل املقاصد واحملامد واملواقف 
بعيدا عن التكلف والتعقيد وقد اخترت لكل وصفة من عش���ر 
حبات كتبها األس���تاذ محمد رش���يد العويد وهي من الوصايا 
التي ال تبلى وكلنا قد قرأ أو سمع مجموعة هذه الوصايا التي 
تزيد حياة احملبني صح���ة وبهجة، فقد خطب عمرو بن حجر 
ملك كندة، أم اياس بنت عوف بن محلم الش���يباني، وملا حان 
زفافها اليه، خلت بها أمها امامة بنت احلارث فأوصتها وصية 
تبني لها فيها أسس احلياة الزوجية السعيدة وما يجب عليها 

لزوجها فقالت:
اي بنية: ان الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك 

ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة للعاقل.
اي بنية: انك فارقت اجلو الذي منه خرجت، وخلفت العش 
الذي فيه درجت الى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح 

ميلكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا.
ثم تلت الوصايا العش���ر من خشوع وقناعة وحسن سمع 
وطاعة والتفقد ملواضع عينه وأنفه ومنامه وطعامه، فاالحتراس 

ملاله.. الخ.
لعلك »قارئي وقارئتي« قرأمت الوصية من قبل، فاهلل لو كل 

منكم مبا جاء بها من وصايا حزمت السعادة.

احلب من طرف واحد
مش���كلة حقيقية طرفها احلب األحادي وهي حاصلة ما بني 
األزواج وحتى غير املتزوجني ان يكون طرف غارقا في احلب 

والثاني في عالم آخر؟!
ان احلب احلقيقي في رأيي وبصراحة يحتاج الى مجهود غير 
عادي من الطرفني حتى يظل واقفا على قدميه وهذا هو شيخنا 
فضيلة د.سلمان العودة في كتابه الرائع »بناتي« يتناول احلب 

من طرف واحد ويحدد املشكلة في 3 نقاط هي:
٭ األولى: عدم قدرة اإلنس���ان عل���ى فهم الطرف اآلخر، بل 

رمبا عدم قدرته على فهم نفسه هو.
٭ الثانية: عدم املقدرة على التكيف مع هذه الشراكة اجلديدة 
او التكي���ف مع األوضاع املتغيرة، وكأننا نريد باس���تمرار ان 

يكون ما كان على ما هو عليه.
٭ الثالثة: وهي األهم، ع���دم االخالص لهذه العالقة وعدم 
االستماتة من الطرفني في دميومتها وبقائها وإزالة وطرد كل 
ما يعكرها، لهذا أن���ت بحاجة الى فهم قوانني اللعبة كما يقال 
وكما سمتها صاحبة كتاب »إذا كان احلب لعبة فهذه قوانينها« 

ويقصد هنا كتاب د.شري كارتر سكوت.
طبخة جميلة من د.س���لمان العودة الى أسراب احملبني من 

طرف واحد.

»املصريني أهمه«
وانا في بداية الشباب كنت استمتع بكل اعمال »صالح جاهني« 
وما يقدمه على املس���رح وعندما تقدمت بي السن صرت اميل 
الى قراءة اش���عاره وتراثياته من اوبريتات واغنيات فكاهية 
أو لالطفال، وال ش���ك انه مبدع غير ان مجموعة من الش���باب 
املصري لفتوا نظري وانا اقف على السلم املتحرك في »سوق 
الساملية« كانوا خمسة شباب في عمر الورد يغنون »املصريني 
اهم���ه في الدنيا أول أمه«، ويكررونه���ا فرحني الفتني االنظار 
لهم، وقلت اكيد هؤالء ممن تأثروا بش���باب الثورة في ميدان 
التحرير، غير ان ذاكرتي الذهبية )قولوا ما ش���اء اهلل خاصة 
صاحب العيون احلارة( ارجعتني لقراءتي الس���ابقة ورجعت 
الى مكتبتي ولالس���تاذ الباسم دائما »صالح جاهني« فوجدت 

قصيدة في كتابه بعنوان »املصريني أهمه« يقول فيها:
املصريني اهمه

في الدنيا اول امه
متحضرين ومؤمنني

املصريني اهمه
حيوية وعزم وهمه

جيل بعد جيل متقدمني
املصريني.. 

قلبي وياكو يا مصريني فني ما تكونوا
انتو افراح القلب وهمه وشجونه

ومادام قلبنا كده على بعضنا
نرضي ربنا واخلير ح يزيد

وتعيشي يا مصر في عزة ونصر
مرفرف فوقنا علم ونشيد

املصريني.. 
ضحك���ت من القلب وقلت واهلل خ���وش غزل، وعندما 
كنت اكتب هذه احلادثة ارس���ل لي صديقي ربيع »مسج« 
زاد من ضحكي وارس���لته الى اخي بو شميس الذي احتج 
قائ���ال: بطلت لن اتزوج ال مصر وال غيرها فماذا قال ربيع 

في مسجه:
اهديك نخلة ستجدها قل »سبحان اهلل العظيم وبحمده« 
املرأة املصرية ان يقاومها الرجل، كأمنا يكتب على نفسه شرب 
البحر، فدموعها بحر يغرق فيه أمهر السباحني، هي ترى 

الرجل بطال قبل الزواج واسيرا بعد الزواج، ادع لنا.
وهنا بدأت الدعاء لالستاذ عاصم جاويش ومحمد حسن »ابو 
حامت« واستاذي رجب الدمنهوري، والشيخ مهدي عبدالستار، 
وبيومي منس���ي، وابو عمرو، وحس���ام فتحي، وحسن ماهر، 
وسامح هالل.. وكل الزمالء االحباب الذين يصعب حصرهم.. 

مرددا معهم املصريني أهمه.. في الدنيا أول امة!

ضحايا احلب
رائع كالعادة ش���يخنا عايض القرني في كتابه اجلديد 
»ضحايا احلب« يحلق بك في رحاب كلمة احلب وكيف هي 
كلمة عامرة، لها انداء وأفياء وظالل وابعاد، وهي كلمة مؤنسة 
مشجية منعشة مشوقة، بل هي معجبة مطربة مغربة، لكنها 
ذائعة شائعة، غير انها خفيفة لطيفة شريفة، النها باسمة، 

مبهجة مشرقة، عليها طالوة ولها حالوة وفيها نضارة.
كلمة »حب« عالم من املودة والصلة واالنس والرضا والراحة 
وه���ي دنيا من االمل والفأل احلس���ن واالمس اجلميل واليوم 

احلافل والغد الواعد.
ويوم ينتهي احلب يقع الهجر والقطيعة في العالم وسوء 
الظن والريبة في االنف���س واالنقباض والعبوس في الوجوه 
وي���وم ينتهي احلب ال يفهم الطالب كالم معلمه العربي املبني، 
وال تذعن املرأة لزوجها ولو س���ألها شربة ماء، وال يحنو االب 

على ابنه ولو كان في شدق االسد!
ويوم ينتهي احلب تهجر النحلة الزهر، والعصفور الروض، 
واحلمام الغدير، ويوم ينتهي احلب تقوم احلروب ويش���تعل 
القتال وتدمر القالع، وتدك احلصون، وتذهب االنفس واالموال، 
ويوم ينتهي احلب تصبح الدنيا قاعا صفصفا، والوثائق صحفا 

فارغة، والبراهني اساطير، واملثل ترهات!
هل قرأمت احل���ى من هذا التعريف انه مس���ك اخلتام طاب 

يومكم.

بقلم: يوسف عبدالرحمن  ٭
y.abdul@alanba.com.kw


