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سامي الخرافي

ابتسم أنت 
في الكويت

سرح بي اخليال فجأة، 
عندما وقعت عيناي على 
حافلة كانت حتمل عماال 

وتوقفت فجأة بالقرب 
من محطة الباص أثناء 

ذهابي للعمل، فتساءلت 
في نفسي ملاذا يسعى 
كثير من هؤالء العمال 

ومن جنسيات مختلفة الى 
العمل في الكويت، رغم 
أن الراتب في كثير من 

األحيان يكون قليال مقارنة 
مع مستوى دخل املواطن 

الكويتي وحتى مع مستوى 
بعض الوافدين اآلخرين؟ 

فهؤالء يسكنون في شقق 
متواضعة جدا بل »ورايحة 
فيها« ويسكنون في غرف 

مثل علب السردين، وال 
أريد أن أحتدث عن معاناتهم 
وطعامهم وشرابهم وظروف 

سكنهم، ألن كثيرا منا قد 
شاهدهم وعرف مثل هذه 

األمور عنهم.
لكن السؤال يبقى: ملاذا يا 

ترى »يستذبح« هؤالء على 
القدوم الى الكويت والعمل 

فيها؟
هل هو الراتب؟ أم رخص 

املواد الغذائية؟ أم هو 
األمان؟ أم أمور أخرى، 

وهل استشعر أحدنا بتلك 
املعاناة التي يعانيها هؤالء؟ 

أعتقد أن من يتأمل في حال 
هؤالء البد أن يرسم ابتسامة 

الرضى على ما نحن فيه 
من نعم وخيرات، وقد قدم 

هؤالء للكويت من أجل القيام 
بأعمال ال يقوم بها املواطن، 

إال ان مشكلة البعض منا 
في الكويت أننا ال نقدر هذه 
النعم والفضائل، وبرأيي أننا 

لكي نعرف قيمة ما نحن 
فيه من نعيم هو ان جنرب 

في »الويك اند« مثال. ركوب 
باصات النقل ونحس مبعاناة 

اآلخرين وآالمهم، ولنشاهد 
بأعيننا ما يعانيه كثير من 

الناس، أعتقد أن البعض قد 
يستغرب الفكرة ويضحك 
من سذاجتها، ويقول في 
نفسه ما احلاجة من ذلك 
وانا لدي اخلير والسيارة 

الكشخة التي توصلني الى 
أي مكان أريد الذهاب اليه؟ 
وذلك هو ما أصبو اليه، ان 

ترفع يديك عاليا وحتمد ربك 
وتشكره على أنك في خير 
ونعمة، وان تشعر مبعاناة 
غيرك، وهناك أمر آخر هو 

أن العامل البسيط الذي 
يخدمك في كل مكان تتواجد 

فيه انت من أجل راحتك، 
اال يستوجب منك أن تشكر 
ربك وتقول اللهم لك احلمد 

حمدا كثيرا على ما أنا عليه؟!
أعتقد لو أن كل واحد منا 

فكر بذلك ملا وجدت تكشيرة 
كثير من املوظفني في وجهك 

في الصباح أثناء مراجعتك 
الحدى وزارات الدولة، فكل 

واحد منهم عاقد النونه 
»سلم قلبه« وماله خلق، 

فلو جربت معاناة غيرك ملا 
وصل بك احلال الى ذلك، 

والفكرة أن يحمد االنسان 
ربه ويشكره دائما »فبالشكر 

تدوم النعم«، وأقول لكل 
موظفينا كلما تبي تعقد 

النونه )اخو قلبي ياموظف( 
تذكر الباص واجلنسيات 
اللي فيه، وعشقهم لبلدك 

الذي تعيش فيه، أعتقد انك 
حينها ستبدع في عملك، 

ألنك ولد هالديرة واألحرص 
على سمعتها، وأعتقد أيضا 
أننا سنلقى كل موظف وقد 
ابتسم في وجه أي مراجع 

وساعده بكل حب على 
تخليص معاملته، وسيبقى 

دائما مبتسما ألنه ابن 
الكويت وعاش على أرضها، 

فهل يتحقق ذلك؟

www.leeesh.com

kalematent@gmail.com

جرس

غنيم الزعبي

هيا الفهد

حادثتان متتاليتان استغربت عدم 
حصولهما على االهتمام الكافي 

من وسائل اإلعالم العربية. وهما 
الزيارتان اللتان قام بهما شيخان من 

رجال الدين اخلليجيني إلى تونس 
والظروف الغريبة والعجيبة التي 

واكبتهما.
ففي الزيارة األولى للشيخ نبيل 

العوضي إلى تونس قام باستقباله في 
املطار بقاعة التشريفات، رئيس ديوان 
الرئيس التونسي، وهو أمر حاز كثيرا 
من االستغراب من قطاعات كبيرة من 
الشعب التونسي، وكان أكثر تساؤلهم 

هو من هو هذا الشيخ اخلليجي 
الذي يتم استقباله في قاعة كبار 

الشخصيات من قبل رئيس ديوان 
الرجل األول في البلد؟

والزيارة الثانية كانت لشيخ دين 
خليجي آخر من البحرين اسمه حسن 
احلسيني وهذه الزيارة ظروفها أغرب 

وأعجب من األولى، ففي هذه الزيارة 
يقف الشيخ حسن احلسيني في أحد 

أكبر شوارع تونس العاصمة يصاحبه 
فريق تصوير وبعض امللتحني 

التونسيني ليتجهوا بعد ذلك إلى أحد 
أوكار الدعارة في تلك املدينة في 

قلعة مشهورة في تونس تسمى قلعة 
املرابطون.

والذي يحدث بعد ذلك هو أغرب من 
اخليال فهذا الشيخ اخلليجي يدخل 

مع فريقه إلى ذلك الوكر دون أي 
اعتراض من البلطجية الذين يقفون 

على باب ذلك املكان وكأنهم مت 
حتذيرهم من عدم التعرض لشيخ 
الدين اخلليجي هذا من قبل جهة 

أمنية عليا.
هل يعقل هذا؟ يقوم مواطن من دولة 
ثانية باصطحاب فريق تصوير يقوم 

بعمل فيلم عن هذا املكان املشبوه 
ويعرضه على اليوتيوب في حادثة 

أساءت لسمعة الشعب التونسي 
احلبيب وال أحد يتعرض له؟ بل تتم 

زيارته وعمله املشني بحق تونس 
برعاية ومرافقة حكومية.. هل هناك 

أغرب من هذا؟
في أي بلد في العالم حتى املتحررة 

منها غالبا ما يتم إيقاف من يقوم 
مبثل هذا العمل ووضعه على أول 

طائرة إلى بالده، هذا إذا لم تعرضه 
حملاكمة جنائية لقيامه بالتصوير دون 

موافقة اجلهات املختصة بالبلد.
بعد هاتني احلادثتني يتساءل الكثيرون 

عن نتائج هذه االستباحة لتونس 
من قبل إسالميي اخلليج وما تأثير 
ذلك على أوضاع هذا البلد العربي 

املعتدل والذي متتع إلى فترة طويلة 
باالستقرار السياسي واالجتماعي؟ 

وما دور احلكومات اخلليجية في 
كبح جماح بعض مواطنيها من رجال 

الدين من التدخل في شؤون هذا 
البلد الذي أكثر ما يحتاجه في الوقت 
احلالي هو الهدوء واالستقرار وبداية 

البناء وااللتفات إلى تلبية حاجات 
شعبه األساسية كالوظائف والصحة 

والتعليم وغيرها من احلقوق 
األساسية ألي مواطن في العالم. 

املطلوب كف أيدي هؤالء الشيوخ 
قليال وترك تونس لتتعافى قليال 

وتنهض وعدم إدخالها في دوامات 
يبرع هؤالء الشيوخ في خلقها أينما 

ذهبوا والشواهد على ذلك كثيرة 
كأفغانستان والصومال وغيرها.

ليس أسوأ من أن يتعرض املسلم 
ملا يدخله النار، وليس أسوأ من أن 

يخرج املسلم نفسه من اإلسالم، )إن 
الشرك لظلم عظيم( وللشرك أنواع 

عديدة منها السحر، يحاول اإلنسان 
قدر اإلمكان أن ينال رضا اهلل، إن كان 
بصالة أو صيام أو زكاة، فكيف يضع 

نفسه فيما نهى اهلل عنه؟
احملبة شيء من عند اهلل، أن حتب وأن 

يحبك اآلخرون، اخلير ما يكتبه اهلل 
للعبد كما أراده اهلل له ال كما يسعى 
الفرد إليه، فاخليرة فيما يختاره اهلل.
لكن أن أطلب احملبة جبرا وبوسائل 

شاذة تخرج املسلم عن الطريق 
املستقيم تدخله في متاهات الشرك 

والوقوف على حواف الكفر وبالتالي 
جهنم.

أي عاقل يسعى ألن يلقي بنفسه في 
التهلكة، إن ما فرق به اهلل بني الكائنات 
احلية واإلنسان هو نعمة العقل، فكيف 

نغيب العقل بإرادتنا، فقط للوصول 
لغايات دنيوية ال خير فيها، لتحقيق 

رغبات دونية آنية ونخسر آخرتنا.
حني يستعمل اإلنسان السحر 

للحصول على مراده..قمة اجلهل وقمة 
ضعف الوازع الديني..وانتشار السحر 
بهذه الصورة املخيفة يدمر املجتمعات 

ويهلك األمم..إن من يسعى إليه 
يستحق عقاب اهلل في دنياه وآخرته..

يرى تبعيات ذلك في ماله وولده 
وأهله.. اهلل سيعاقب عاجال أم آجال..

سينتصر للمظلوم ولو بعد حني..
سيقتص منه ولو بعد حني..لكن..ذاك 

املتضرر الغافل..ما ذنبه؟!
كنا قد عرفنا أن هناك من يسعى 

لتفريق الزوج عن زوجه، والعياذ باهلل، 
وهذه صفة اخلارجني عن اإلسالم 

الطامعني مبحبة تقتص من غيره، أو 
ملال أو ملصلحة أو لكره وحسد.

لكن أن تسعى الزوجة لسحر الزوج 
وفق مبدأ األنانية املطلقة.. وفق بند 
التملك والرغبة فيه..وفق السيطرة 

حلاجة في نفسها..رمبا للسيطرة على 
ماله، رمبا ملنعه من رؤية الغير وإن 
كان الغير أما أو أختا أو عمة وخالة..

أن تغار منه ألنه األفضل واألحسن.. 
ملآرب أخرى إن كانت من ذوات 

األخالق السيئة..مثل هذه األمور تشل 
العقل وتوقف التفكير وال حول وال 

قوة إال باهلل..
الزوجة الساعية ملثل هذه األمور 

والتي تطمع بالسيطرة الكلية على 
الزوج وفق أهوائها ورغباتها الشاذة 
واخلارجة عن املنطق والعقل والدين..
ستصدم يوما حني ينصر اهلل عبيده 

عليها وتخسره لألبد..
إن السحر جالب للشياطني.. للجن 

وغيره.. قد ميوت الزوج ويتيتم 

األبناء.. وتسأل ذات يوم منهم..كيف 
مات أبي؟ إن كذبت وهذا املتوقع كيف 

ستكذب على عالم الغيوب؟
إن كره الزوج زوجته أو نفر منها..

فهذا لعيب فيها..إما خروج من البيت 
بشكل مستمر أو إهمال..أو عدم 

احترام للزوج أو تقديرا ألسرته.. 
فعليها أن تعيد تقييم الذات وإصالح 

النفس ومعاجلة األمور العالقة بني 
االثنني باحلسنى باللجوء إلى اهلل..
بالدعاء بالطاعة بالصبر واحتساب 

األجر بالبدء بالذات ومعاجلة 
القصور...بعيدا عن جلب محبة بالقوة 

عن طريق السحر ومخالفة اخلالق.
ان ما حتاول به بعض الزوجات من 

تفريق متعمد بني الزوج وأمه أو بينه 
وبني اخواته فهذا ما ينفي العقالنية 

في التفكير وهو من التحريض املطلق 
على قطع صلة الرحم املطالبني بها.. 
اجلنة لن ينالها هؤالء..فالدين ليس 

صالة وحجابا.. مخافة اهلل وتقواه هي 
األساس.. والسحر مهما قوي فاهلل 

أقوى.. قال اهلل تعالى: )قال موسى ما 
جئتم به السحر إن اهلل سيبطله إن 
اهلل ال يصلح عمل املفسدين ويحق 

اهلل احلق بكلماته ولو كره املجرمون( 
سورة يونس.

)إمنا صنعوا كيد ساحر وال يفلح 
الساحر حيث أتى( سورة طه.

ما حكاية تونس 
وإسالميي 
اخلليج؟

)إن اهلل 
سيبطله(

في الصميم

كلمات

اعلم عزيزي القارئ أن حياة القلب تكون بخلق احلياء، 
فكلما كان القلب أحيا كان احلياء أمت، فهو خلق يبعث على 

فعل كل مليح وترك كل قبيح، فهو من صفات النفس 
احملمودة، وهو رأس مكارم األخالق، وزينة اإلميان، وشعار 

اإلسالم، كما في احلديث: »إن لكل دين خلقا، وخلق 
اإلسالم احلياء«. فاحلياء دليل على اخلير، وهو املخبر عن 

السالمة، واملجير من الذم.
ونظرا ملا للحياء من مزايا وفضائل، فقد أمر الشرع 

بالتخلق به وحث عليه، بل جعله من اإلميان، والسر في 
كون احلياء من اإلميان: ان كال منهما داع إلى اخلير مقرب 

منه، صارف عن الشر مبعد عنه، وصدق القائل:
بين��ي ح��ال  م��ا  قبيح��ة  ورب 

إال احلي���اء وبي����ن رك��وبه����ا 
إن بعض الناس ميتنع عن بعض اخلير، وعن قول احلق 

وعن األمر باملعروف والنهي عن املنكر بزعم احلياء، وهذا 
ال شك فهم مغلوط ملعنى احلياء، فخير البشر محمد ژ 

كان أشد الناس حياء، بل أشد حياء من العذراء في خدرها، 
ولم مينعه حياؤه عن قول احلق، واألمر باملعروف والنهي 

عن املنكر، بل والغضب هلل إذا انتهكت محارمه.
حني يستقر في نفس العبد أن اهلل يراه، وأنه سبحانه معه 

في كل حني، فإنه يستحي من اهلل أن يراه مقصرا في 
فريضة، أو مرتكبا ملعصية.. قال اهلل عز وجل: )ألم يعلم 

بأن اهلل يرى � العلق: 14(. وقال: )ولقد خلقنا اإلنسان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل 

الوريد � ق: 16(.
واحلقيقة فإن االستحياء من النفس أولى منه للناس فمن 

استحيا من الناس ولم يستح من نفسه، فنفسه أخس عنده 
من غيره، فحق اإلنسان إذا هم بقبيح أن يتصور أحدا من 

نفسه كأنه يراه، ويكون هذا احلياء بالعفة وصيانة اخللوات 
وحسن السريرة.

فإذا كبرت عند العبد نفسه فسيكون استحياؤه منها أعظم 
من استحيائه من غيره.

إن احلياء متام الكرم، وموطن الرضا، وممهد الثناء، وموفر 
العقل، ومعظم القدر:

إن��ي ألس��تر م��ا ذو العقل س��اتره
م��ن حاج��ة وأمي��ت الس��ر كتمانا

وحاجة دون أخرى قد س��محت بها
عنوان��ا أخفي��ت  للت��ي  جعلته��ا 

إن��ي كأن��ي أرى م��ن ال حي��اء ل��ه
الق��وم عريان��ا أمان��ة وس��ط  وال 

رزقنا اهلل وإياكم كمال احلياء واخلشية وختم لنا ولكم 
بخير.. اللهم آمني.

 وأنا أجلس أمام احلاسوب اآلن ألكتب هذا املوضوع لدي 
إحساس كبير جدا بأن مضمونه سيالمس قلبك، وستقتنع 
بكل كلمة فيه ألنها تخرج من قلبي لتصل إلى قلب القارئ 

املقرب لقلبي بإذن اهلل، وأول سؤال أشعر بأنه يحلق 
في ذهنك عزيزي هو: ما املقصود باللحظات املفقودة؟ 

ولذلك دعني اصطحبك معي لنكتشف أغوار وروائع هذا 
املوضوع، هيا بنا لنبدأ هذه الرحلة التي أظنها ستكون 

ممتعة جدا لك ألن أول محطاتها تأمل عميق فيما يطرح في 
الفقرة القادمة.

 يقول ستيفن ليكوك: ما أعجب احلياة! يقول الطفل: عندما 
أشب فأصبح غالما سأحقق ما أريد وسأكون سعيدا، 

ويقول الغالم عندما أترعرع وأصبح شابا سأحقق ما أريد 
وسأسعد كثيرا، ويقول الشاب عندما أتزوج، وإن تزوج 

قال عندما يكون لدي أوالد، وعندما يصبح لديه أوالد 
يقول عندما وعندما.... ويظل هكذا عندما وعندما ومتى 

سيحقق السعادة املفقودة ال نعرف متى يكون موعد ذلك، 
وإذا به أصبح شيخا هرما يتأمل في سنينه الفائتة التي 

كان ميارس بها مهارة التسويف مبنتهى اإلتقان، وأريدك 
أن تسأل هذا الشخص هنا سؤاال قارئي الرائع وتقول له: 

ماذا حققت بذلك؟ 
 اآلن دعني أربط الفقرة السابقة بحياتك أنت عزيزي 

القارئ فما يهمني هنا هو أنت، لذلك اقرأ معي هذا السطر 
الذي قرأته في إحدى الكتب، وأحسست بالقشعريرة 

عندما قرأته ألني وجدته ينطبق على حياتي حينها وهو: 
أن األغلب منا يقسم يومه إلى قسمني القسم األول هو 

الندم على ما فات مثل لو كنت كذا لكان أفضل، لو لم افعل 
كذا لكان أفضل ولو ولو... والقسم الثاني هو اخلوف 
من املستقبل مثل السنة القادمة كيف سأقضي أيامها؟ 

واللحظات التي يعيش دقائقها هذا الشخص هي اللحظات 
املفقودة أليس كذلك صديقي الرائع!

 لذلك هدفي من هذا احلديث هو أن تبتعد كليا عن ذلك 
الصنف من البشر الذي طرحناه سابقا فهو ال يستمتع 
بأيامه، بل تنغصها آالم املاضي، واخلوف من املستقبل 
واحلاضر الذي يعيش دقائقه مفقود، وال أقصد هنا أال 

نستفيد من املاضي واال نفكر باملستقبل فاملاضي عبارة 
عن صندوق من التجارب البد أن نحمله معنا لالستفادة 
منه بشرط أن نترك آالم التجارب خارج هذا الصندوق، 
واملستقبل هو عبارة عن ممر منير بتخطيطنا الدقيق له 
دون املبالغة واخلوف منه بل بالتفاؤل والتفكير االيجابي 
سيكون مشرقا بإذن اهلل، واحلاضر � وهو الذي يهمني 
كثيرا في هذا املقال � ميدان جميل للتحدي واالستمتاع 

بكل دقائقه وتفاصيله حتى املؤملة منها ألنه لن يعود.
وسأكمل لك عزيزي القارئ باقي اللحظات في األسابيع 

القادمة.

twitter @al_foudari
e_mail. lalfoudari@yahoo.com

alrawahi.talal@gmail.com
http://twitter.com/alrawahitalal

لطيفة الفودري

طالل الرواحي

شعبة من اإلميان

اللحظات املفقودة )1(

ومضات فكرية

إطاللة روحية

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

عندما حتدثت في مقالي باألمس عن 
الالعب صالح احلساوي، وكيف أنه 

يجب أن يحسب ضمن جنوم الكورة، 
تذكرت أمرا هاما هو أنه ال يوجد لدينا 
في الكويت مؤسسة واحدة ال حكومية 

وال خاصة تعنى بتوثيق مسيرات 
املميزين في املجاالت، ففي كل بلدان 

العالم هناك ما يسمى ب� » قاعة 
الشهرة« أو »HALL OF FAME« وهو 

عادة ما يكون مبنى تذكاريا مخصصا 
ليكون متحفا مفتوحا للجمهور يضم 

أسماء أفرادا مميزين في مجاالتهم، 
ويضم املبنى أسماء ومآثر هؤالء 

األشخاص سواء ممثلون أو رياضيون 
أو رسامون أو مطربون، وبدأ تأسيس 

مثل هذا النصب التذكاري أو املبنى 
التذكاري الذي يحوي أسماء أفراد 
مشاهير في مجتمعاتهم في أغلب 

املجاالت بأملانيا في نهاية القرن التاسع 
عشر وآخر بنيويورك في العام األول 

من بداية القرن العشرين، وحتول 

املبنى إلى مفهوم احتفائي بأفراد 
املجتمع املميزين، فأصبحت هناك 

قاعة شهرة في أغلب الواليات املتحدة 
األميركية بل أكثر من قاعة في بعض 

الواليات، ويشابه ذات الفكرة »ممشى 
الشهرة« في هوليوود الذي يضم 

جنوما حتمل أسماء جنوم هوليوود 
الذين يتم تكرميهم لتميزهم في مجال 

السينما واملوسيقى، وأعتقد أن مثل 
»قاعة الشهرة« تلك أو املتحف اخلاص 

بإجنازات األفراد أصبح مطلبا ضروريا 
خاصة أن هناك الكثير ممن قدموا للبلد 

وساهموا في رفع اسمها عاليا، طبعا 
بعيدا عن الساسة.

ال أعرف من ميكن أن يتبنى أمرا كهذا، 
ولكن أعتقد أن املعني اآلن بسماع هذا 

املقترح هو سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك، والفكرة ال تكلف 

شيئا مقارنة مبشاريع مليارية لم 
تتم، بل ال يستلزم األمر سوى مبنى، 
ويوضع حتت رعاية املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب، على أن يضم 
قاعات مخصصة ملشاهير التمثيل، 

وآخر للموسيقيني، وثالثا للرياضيني، 
ورابعا للرسامني التشكيليني، وخامسا 

للشعراء، وسادسا للمؤلفني كتابا 
وصحافيني وباحثني، وسابعا ألساتذة 

اجلامعة من املتخصصني علميا كل 
في مجاله، فتحت كل بند من هذه 

البنود السبعة عشرات الكويتيني الذين 
يستحقون أن يكونوا ضمن قاعة 

الشهرة.
هذا املقترح تأثيره كبير جدا على 
اجليل القادم، وهو أنه يوضح أن 

الكويت ليست بلد بترول فقط، وأننا 
بلد يكرم أبناءه ومميزيه كل في مجاله، 

وال نتوقف فقط على جوائز تقديرية 
وتشجيعية، بشروط محددة، بل يجب 
أن يبقى اسم الشخص املميز محفورا 
وباقيا كنوع من التكرمي له وجلهوده 

من جهة، ومن جهة أخرى أن نثبت أننا 
شعب ال ينسى مبدعيه.

البنود السبعة.. 
يا سمو الرئيس
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