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قال: »كان لي صديق في موقع مسؤولية 
رفيعة، اضطر إلى االس���تقالة بعد أن انهالت 
عليه ضغوط الهجم���ات الظاملة في أجوائنا 
السياس���ية امللبدة بالكويت، فترك الوظيفة 
وانتقل من الكويت للعيش في مصر بصفة 
نهائية، ثم بعد 5 سنوات اتصلت به ألبشره 
بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، 

فقال مبرارة شديدة: ماذا أصنع به؟ 5 سنوات من الذل واملهانة في 
الكويت، والغربة وتشتت األسرة، لن ينفعني هذا في شيء، بل إن 
نشر حكم البراءة سيزيد مواجعي ألن الناس لهم الظاهر وسيذكرهم 
النشر بتلك اإلهانات القاسية فتلوك األلسنة سمعتي من جديد، 

اتركني في حالي، وانتوا اهلل يعينكم على حالكم« انتهى.
املالحظ في هذا األسلوب الذي عرف به أحد النواب هو االنتقال 
من موضوع النقاش � عندما ال يخضع له مسؤول ما � واالجتاه 
إلى سمعته الشخصية على طريقة »واهلل راح أشهر فيك، وفي 
أهلك، وفي اليوم اللي انولدت فيه، وإال تخضع« قد تقال لفظا، 
أو فهما.. وبالطبع الش���رفاء ال يخضعون ولهذا تتم تصفيتهم 
معنويا، كما حدث مع هذا املسكني، وهو ظلم ال يجوز السكوت 
عن���ه، ظلم لم تقبل به قريش وهي كافرة، يوم أن طغى العاص 
بن وائل على رجل جاء من خارج مكة من بني زبيد، فلما لم يجد 

له ناصرا صعد على جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته:
 يا آل فهر ملظلوم بضاعتـه.. ببطن مكة نائي الـدار والنفـر
إن احلرام ملن متت حرامتـه.. وال حرام لثوب الفـاجر الغـدر

فتداعى الش���رفاء من أهل مكة في دار عب���داهلل بن جدعان 
وحتالف���وا على أن يكونوا يدا على الظالم حتى يردوا للمظلوم 
حقه، وانتزعوا من الع���اص بضاعة ذلك الرجل ودفعوها إليه، 
بينم���ا نحن في الكويت جند أناس���ا من أمثال ه���ذا الذي غادر 
وطنه مقهورا، و صدر حكم ببراءته بعد 5 س���نوات بعد أن قتل 
� خالل تلك السنني � معنويا وماديا واجتماعيا ولم ينفعه حكم 

البراءة في شيء.
إن ه���ذا وغيره م���ن املظلومني كانوا يدافع���ون عن مصالح 
الوطن كل الوطن، ومن الضعف فينا أن نتركهم يدفعون الثمن 
وحدهم، بينما نستفيد نحن من كفاحهم وإذا عجزوا فبسبب قلة 
الناصر وغفلة املسؤول، أو تغافله، وبالنسبة لي شخصيا فليس 
أحب إلي من نصرة املظلوم، بالكتابة واالتصال الهاتفي، وأحمد 
اهلل أنني أفعل ذلك مع أش���خاص ال صلة لي بهم سوى الصالح 
العام، وإمنا أش���رت إلى ذلك اآلن حتى يفعل كل منا شيئا بحق 
من أخلص هلل ثم لوطنه، ولم يغلب الهوى واملنفعة الشخصية 

على مصالح الناس، بالعدل واإلنصاف.
نعم، إننا إذا تركنا الشرفاء يعانون وحدهم فإننا نطبق مقولة 
»أكل���ت يوم أكل الثور األبيض«، وبالعكس إذا تركنا الس���لبية 
وس���ارعنا لنجدة املظلوم، فإنه س���يخدم وطنه بهمة ونشاط 
متجدد، ألنه يشعر بالعزة بدال من الذل واملهانة التي يعاني منها 

العشرات في عصر آن له أن ينتهي.
كلم�ة أخيرة: زرت قصر حكم الدولة العثمانية في اس���طنبول 
»توب كابي« الذي اشتق اسمه »الباب العالي« من ارتفاع بوابة 
املدخل بشكل كبير جدا، قرأت نداء مؤثرا منقوشا بأحرف عربية 

كبيرة على مدخله الضخم..

 »يا ولي كل مظلوم«..
.. فسالت دمعة.

السعدون يصدر موسوعة األوائل
من قبل الميالد حتى االستقالل

تضم 1050 صورة لشخصيات ومواقع كويتية

صدر للباحث الفلكي واملؤرخ الكويتي عادل السعدون 
اجل���زء األول من كتاب »موس���وعة األوائل الكويتية« 
وهو كتاب موسوعي يسرد الوقائع واألحداث الكويتية 

األولى.
وقال الس���عدون ل� »كونا« ام���س ان الوقائع التي 
تضمنتها املوسوعة مرتبة حس���ب التسلسل الزمني 
من الفترة الواقعة قبل امليالد الى عام استقالل الكويت 

في 1961.
واوضح ان املوسوعة تفردت بنشر أحداث ومناسبات 

ووقائع تظهر للمرة األولى في شكل كتاب مستقل.
وبني ان العمل والبحث واالعداد لهذا الكتاب استغرق 
مدة 10 سنوات، مشيرا الى انه يحتوي على 1050 صورة 
لشخصيات ومواقع وأماكن كويتية وهو بذلك يعتبر 
أكثر الكتب التي حتتوي على هذا الكم من الصور التي 

ينشر بعضها ألول مرة.
ووصف الس���عدون الكتاب بالقول »ان املتصفح له 
يعيش تاريخ الكويت يوما بيوم من األيام األولى وكأنه 
شريط س���ينمائي« مضيفا ان الكتاب يتكون من 520 

صفحة من القطع الكبير.
وقد كتب مدير مركز البحوث والدراسات الكويتية 
د.عب���داهلل الغنيم كلمة في مقدمة الكتاب جاء فيها  ان 
»هذا جهد طيب في عمل موس���وعي تكثر احلاجة إليه 
في مجاله وهو توثيق لألح���داث التاريخية الكويتية 
في العصور األولى واملبكرة التي مرت بتاريخ الكويت 
ويبقى الشكر جديرا مبؤلف موسوعة األوائل جزاء ما 

قدم من جهد كبير وبحث مستفيض«.

.. وال حرام لثوب الفاجر الغدر
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في عام 1910 تولى حكم بغداد احد 
اكثر الوالة اصالحا وكفاءة في تاريخ 
العراق وهو الوالي ناظم باش���ا الذي 
ردم املستنقعات وانشأ السدود وفتح 
الش���وارع العريضة املس���فلتة وبنى 
املستشفيات واحلدائق، وجعل السجون 
تدار بالطريقة االوروبية احلديثة وانشأ 
الصيدليات التي تعمل 24 ساعة وجلب 
مكائن لرش الشوارع باملياه، وحصل 
على فتاوى ش���رعية بتحرمي عمليات 
الغزو التي كانت متارس���ها العشائر 
والقبائ���ل كما يروي امل���ؤرخ خيري 

العمري.

> > >

وفي احدى ليالي صيف بغداد وضمن 
حفل���ة خيرية اقامها على ظهر باخرة 
نهرية لصالح انشاء احد املستشفيات 
التقى مصادفة وهو الشيخ الكبير سنا 
ومقاما بفتاة ارمنية في ال� 18 من عمرها 
تدعى سارة اسكندريان فهام بها حبا 
وعشقا وجنونا من النظرة األولى وتقدم 
للزواج منها فرفضت )تظهر الصور 
انه كان اقرب ش���بها باملمثل املصري 
عدلي كاس���ب وسارة بسعاد حسني( 
وزاد ذلك الرفض من عشقه وجنونه 
التي انتهت  وبدأت مأساتها ومأساته 

بعزله وقتله عام 1913.

> > >

فقد بدأ بالتضييق عليها ومطاردتها 
مم����ا اضطره����ا للج����وء للقنصل 
البريطاني الذي تعاون مع الراهبات 
الفرنسيات والقنصل االملاني لتهريبها 
في مركب متجه للهند، اال ان الباشا 
علم باالمر فطلب من عسكر البصرة 
القبض عليها مما اضطرها للقفز من 
مركبها الذي اعده لها القنصل الروسي 
الذي اقلها الى بوشهر االيرانية حيث 
ساعدها السير برس كوكس في ارسال 
برقيات الشكوى الى االستانة تطالب 
فيها بوقف الوالي عن مطاردتها مما 
ادى الى صدور ام����ر بعزله بعد ان 
اصبحت قصة عشقه مضربا لالمثال 
وحديث الصح����ف واملنتديات، وقد 
واصلت سارة سفرها ملومبي وكان 
اول قرار لناظم باشا بعد عزله هو 
السفر ملومبي لعله يحظى برضاها 
فلما صدته ارحتل الى اس����طنبول 
حيث قت����ل بعد وصوله في ظروف 
غامضة قيل انها متصلة بقصة حبه 

الفاضحة وخالفه 
مع االحتاديني.

> > >

تقل���د توفيق 
نسيم باشا رئاسة 
الوزارة في مصر 

3 مرات والوزارة 7 مرات وكان رئيسا 
للديوان امللكي في عهد امللك فؤاد، وقد 
سافر للتصييف في النمسا وكان في 
ال� 67 من العمر فالتقى بالنمس���اوية 
ماري هوبنز ذات ال� 17 ربيعا فهام بها 
حبا وتزوجها على الفور، وعاد بها الى 
مصر حيث بدأت مأساته فقد ادعت عليه 
ابنتاه بالتبني أنه مختل العقل ولم يعد 
مؤمتنا على ثروته الضخمة، كما شنت 
عليه الصحافة احلزبية هجوما كاسحا 
السباب سياسية مستغلة تلك الدعوى 
وقالوا انه لم يعد مؤهال لقيادة البالد 

او التصرف بثرواتها.

> > >

واعلن الباشا اصراره على التمسك 
بحبه حتى ل���و ادى ذلك االمر الى ان 
يطلق العمل السياسي، وانحدرت االمور 
الى االسوأ عندما اعترفت العروس بأنها 
تزوجته لتضمن مستقبلها املالي، وقام 
االطباء بفحص مهني حلالته الصحية 
والعقلية بناء على احكام احملاكم التي 
صدرت لصالح ابنتيه بالتبني واتت 
تقاريره���م مثبتة كفاءت���ه الصحية 
والعقلية )ال القلبية( وس���افر الباشا 
الى اوروبا هرب���ا من الفضائح حيث 
توفي هناك بع���د وقت قصير بعد ان 
حرم زوجته وابنتيه من ثروته وتبرع 
بها كاملة لالعمال اخليرية وقد شيعت 
جنازته في موكب عسكري مهيب حامال 

جثمان ضحية اخرى قتلها احلب.

> > >

آخر محطة: 1( مع قدوم الثوريات املباركة 
للمنطقة العربية في حقبة اخلمسينيات 
وما بعدها توقفت قصص احلب اخلالدة 
واس���تبدلت بقصص القمع والكراهية 

الشديدة وتعذيب املعتقالت الرهيبة.
2( ام���ا ف���ي مجتمعن���ا الكويتي 
واخلليجي فقد تسبب ارتفاع االوزان 
ف���ي اختفاء القلوب بني كتل الش���حم 
واللحم ومن ثم اختفاء احلب الصادق 
من اجلوانح حيث ارى انه ال حب بعد 

التسعني وزنا ال سنا!

غرام الباشوات
كالم مباشرمحطات

العقد شريعة املتعاقدين، 
فبعد أن يتفق املؤسسون 
على تشييد مصنع أدوية، 
ليس من املقبول أو املعقول 
أن يغي���ر أح���د األطراف 
املتعاقدي���ن رأيه، ويقرر 
»اخل���روج« ع���ن االتفاق 
أو ينق���ض العقد باإلرادة 
املنفردة فيطالب بتحويل 
املصنع إلى بستان أو حتى 

مسجد.
الكويتيون  وحني قرر 
األوائل البقاء على ضفاف 
اجل���ون، ودافع���وا ع���ن 
بالدهم، واجتهدوا إلعمارها 
وتنميته���ا وحتويلها إلى 
ميناء جت���اري، واهتموا 
بالتعليم وتطوير احلياة 
فيه���ا، ل���م يك���ن هدفهم 
تأسيس دولة دينية يدير 
شؤونها »املطاوعة« مهما 

علت قامتهم الدينية.
فالكويت، مذ تخلقت، 
دولة »مدنية« قائمة على 
حركة الس���وق والتجارة 
وصيد اللؤلؤ واالستيراد 
والتصدير وسائر املناشط 
الدنيوية، وقد تعاقب على 
حكمها قادة حرصوا على 
استش���ارة أه���ل املعرفة 
واخلب���رة ف���ي مختلف 
املدنية إلصدار  القطاعات 
القوانني واألحكام املنظمة 
للمجتمع حسبما تقتضيه 
الناس ويتناسب  مصالح 
الذي يعيش���ون  والزمن 

فيه.
أما اإلصرار على حتويل 
الكويت إل���ى دولة دينية 
واالستقواء بالفتاوى فهو 
»خروج« عن العقد، ونقض 
التفاق مضى على تطبيقه 
قرون طويلة، وتلك خطيئة 

كبرى لو تعلمون.

خوارج جدد
السايرزم
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غالف املوسوعة وفي االطار الفلكي عادل السعدون


