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دالي محمد الخمسان

الرجال 
من صنعتهم أمهاتهم

تقف كل الكلمات والعبارات 
حائرة ومتعثرة وال تفي 

بالغرض حول احلديث عن 
فضل هبة اهلل في األرض 

وهي األم تلك اإلنسانة 
العظيمة التي ال ميكن بحال 

من األحوال أن نتناسى 
فضلها الكبير بعد فضل 

اهلل الوهاب وجهدها وتعبها 
وسهرها ومراعاتها التي 

يقف املرء متحيرا في الرد 
على تلك الفضائل وإعطائها 
القليل جدا من رد اجلميل 

الذي ال ميكن بحال من 
األحوال أن نصل إلى قطرة 

واحدة من بحر عطائها 
الذي ال ينضب.

»األم« تلك اإلنسانة 
احلنونة التي واجهت 

مصاعب احلياة في سبيل 
إصالح أبنائها ليكونوا 
صاحلني في مجتمعهم 

وفي حياتهم رافعني تلك 
العبارة الشهيرة للروائي 

الفرنسي ومؤسس 
الواقعية األدبية في أوروبا 
»أونوريه دي بلزاك« عندما 

قال »الرجال من صنعتهم 
أمهاتهم«.

إن األمومة هي من أفضل 
ما خص اهلل به املرأة 

وهي جديرة بتلك األمانة 
واملسؤولية ففي املجتمع 

نرى أصحاب األخالق 
الكرمية وأصحاب السوء 

واملتميزين من حملة 
الشهادات العليا والعاطلني 

واملتدينني واملنحرفني 
وأصحاب السوابق 

اإلجرامية تنعكس تلك 
الصفات على ما وجدوه 

في مجتمعهم الصغير وهو 
البيت وركنه الشامخ وهي 
األم فيجب أن تولي الدولة 
جل اهتمامها بتعليم املرأة 

وتهيئتها لتكون الساعد 
األمين والرئيسي لتربية 
األبناء التربية الصاحلة 

حلماية املجتمع من اآلثار 
واملظاهر السلبية.

حتية إكبار وإجالل لكل أم 
أحسنت الرعاية وساهمت 

بالكثير في إيصال 
أبنائها الى أعلى املناصب 

التعليمية والقيادية وبذلت 
كل اجلهد في التربية 
واإلصالح، فإن كانت 

األمهات على قيد احلياة 
فواجب األبناء اإلحسان 

لهن والبر بهن واستغالل 
بركتهن في الدعاء والنصح 
والتعليم وان كانت األمهات 
حتت الثرى فهن في رحمة 

أرحم الراحمني لهم منا 
الوفاء والدعاء باملغفرة 

وإهداء األعمال الصاحلة 
والصدقات والترحم 

عليهم في كل حني ألنهن 
يستحققن الكثير الكثير 
فلهن الفضل والتقدير. 

وابدع معروف الرصافي 
حني قال:

أوجب الواجبات إكرام أمي 
إن أمي أحق باإلكرام

حملتني ثقال ومن بعد 
حملي

أرضعتني إلى أوان فطامي
ورعتني في ظلمة الليل 

حتى
تركت نومها ألجل منامي

اللهم نسألك باسمك 
األعظم أن تزيد اإلحسان 
ألمهاتنا وترحمهن وتغفر 

لهن إساءاتهن وزالتهن وأن 
جتعلهن من نساء اجلنة 

خالدات مخلدات، ووالدينا 
وجميع املسلمني ونسألك 

حفظ األمهات وإصالح 
تربيتهن ومنحهن البركات 

حتى يبدعن في إخراج 
الرجال والنساء الصاحلني 

والنافعني ملجتمعهم 
وأوطانهم ودينهم إنك ولي 

ذلك والقادر عليه.

anwar@alanba.com.kw

انتظارات

أنوار عبدالرحمن التنيب

بقلم أستاذة علم النفس: نادية سعد العبيدي

املشهد األول: احلكاية.. أن قلمني كانا 
يتبادالن الشتائم فيما بينهما، في 

مقالني متجاورين على صفحة الكتاب 
املميزين، وكان مقالي يسكن وسط 

الصفحة وعلى قدر امتعاضي من 
أسلوبهما ومحاولتي عدم التدخل في 
إصالح أو إيقاف املهاترات املتتالية.. 

وال أدري كيف تطايرت بعض األحرف 
من كلماتهم حينما كانا يتراشقان 
باأللفاظ السيئة، لذا وجدت نفسي 
أكنس مقالي صباحا وأسب سقف 

احلرية.
> > >

املشهد الثاني: املدير لم يكن يعلم 
باملوضوع، ولكن ما وصل إلى سمعه 

ليس إال ما ظهر فوق السطح، ولم 
يسأل عما حصل بالضبط.. لذا 

استدعاني ورمقني بنظرة تهديد، 
وقال: »من اليوم ورايح عقابا لج، راح 

تكتبني املقال باملقلوب«.
حاولت أن أوضح له أن املوضوع ال 

يخصني، ولكن لم يعطني أي فرصة 
للدفاع عن نفسي، لذا لم يكن أمامي 

سوى االستسالم والرضوخ، وخرجت 
من مكتبه من دون نقاش.

> > >
املشهد الثالث: جلست وحدي أفكر 
ماذا أفعل وكيف أطبق هذا العقاب 

املجحف بحقي، وما هي إال دقائق واذا 
بامرأة تقبل نحوي حتمل عصا طويلة.

قالت: أعرفك بنفسي من دون 
مقدمات.. أنا ساحرة.

خفت منها ورأيت نفسي ابتعد عنها 
خطوتني للوراء.

قالت: ال وقت لدي وال لديك، اآلن 
اختاري لنفسك شكال آخر تريدين أن 

جتربي العيش فيه، وفي ملح البصر 

سأحولك إليه.
صار قلبي يضرب بشدة أكثر، 

فاملوقف هذا ألول مرة مير علي، فأنا 
ال أدري من هذه؟ وماذا تريد؟ ومن 

أرسلها لي؟ ولم اختارتني أنا بالذات؟
 وهنا أردت أن أختبر سحرها، قلت 

لها: حوليني إلى قلم.
قالت: لقد مت.

»اآلن أنا قلم يكتب فوق هذه الورقة 
التي أمامكم«.

> > >
 املشهد الرابع: صار أسهل عمل أؤديه 
هو أن أكتب مقلوبا، في املاضي.. أيام 

املراهقة من الترفيه أن تكتب سطرا 
من الكلمات املقلوبة، واليوم صارت 

األمور أسهل، فبعض الرؤوس صارت 
هي املقلوبة، لذا لن أتردد مستقبال أن 
أكتب مالحظة صغيرة حتت مقال من 

مقاالتي.
»هنا سقط ألف )عقال( أو أكثر لقراءة 

مقال سلمي«.
> > >

املشهد اخلامس: عزيزي القارئ دعنا 
نخرج عن ذاك املوضوع.. ونتحدث 

في موضوع آخر.. هل تعرف من 
هي القوارض؟.. هل تعلم ان الفئران 

ليست هي فقط من القوارض؟ وليست 
أسوأها؟.. هل شاهدت انسانا من 

فئة القوارض؟.. أحدهم قرض كلمة 
كتبتها في مقال عن شوارع تكثر فيها 

القمامة، فقرض األحرف الوسطى 
وصارت »القمامة« القمة.

وعرفت بعدها أن القمة عند البعض 
ليست كما يعرفها البعض اآلخر، 

فلذلك كل شخص حر في اختيار أي 
قمة يقف عليها.

> > >

املشهد السادس: ال أحد يجبر أحدا 
على قراءة كالم ال يفهمه، بعض 

الكلمات حتتاج لتتحد معها لتفهمها، 
وعندما تخرج األفكار من حيز 

االعتيادية املألوفة عند األغلبية، يصبح 
التحليق خارج أفق املنطق، فتشاهد 
عرائس الكلمات على مسرح االبداع 

تشكل مشهدا خياليا.
»الدخول ألدمغة األدباء املجانني« لوحة 

كتبت أمام باب العبقرية.
> > >

املشهد السابع: اتركني أكتب ما أريد، 
ال متسك بيدي.. ال تشدها إليك، دعني 
أكمل لعبة احلروف األبجدية، إنها لعبة 
املنافسة والتحدي مع ذاتي، إذا انتهت 

قيدها كما تريد.
> > >

املشهد الثامن: ألنني قلم.. ال أحد 
يوقفني، عندما أمشي أو أركض تراني 

أكتب.. عندما أحترك أحدث خطوطا 
فوق الورق، ال مينعني سد وال يحدني 

حد.. حتى فوق خريطة العالم كتبت 
خربشاتي، 

ولكن ما يقلقني هو أنه قد يتعبهم أن 
يتبعوني.

وقد أنا أتعب من الكتابة إن لم 
يقرأوني.

هم يعتقدون إنني أشبههم.. ولكن 
أعلم أنهم ال يشبهوني.

»أين أنت أيتها الساحرة لتحوليني إلى 
قطة«؟

فأنا لم أنس حتى اآلن ما أكلته 
القوارض لذا.. سامحوني.

> > >
املشهد التاسع: أنا اآلن حتولت إلى 

قطة.. شكرا لك أيتها الساحرة. ولكن 
حلظة من فضلك.. أين القلم؟

نحن موجودون إلبراز القيم 
وصناعة األجيال، إن احلديث عن 

مكانة املرأة في اإلسالم من أهم ما 
ينبغي أن تنصرف االهتمامات إليه 
وما ينبغي التركيز عليه واحلديث 

عن واجبات املرأة يظهر بتكرمي 
اإلسالم لها ووضعها في مكانتها 
الالئقة بها والنظر إليها على أنها 
عضو فاعل في املجتمع املسلم 

حيث جعلها اهلل تعالى مربية األجيال 
وصانعة الرجال ومخرجة األبطال، 

وعندما نتحدث عن حقوق املرأة في 

اإلسالم فهو أمر بالغ األهمية فهو 
يوضح لنا عظم املكانة التي تبوأتها 
املرأة في اإلسالم، ولكن مع األسف 
الشديد اختلفت نظرة املجتمع الى 

املرأة والتي اعتبرها في الوقت 
احلالي اداة أو سلعة شكلها جميل 
ولها مواصفات تعجب الرجل الذي 
يجعله يشتري من املنتج املعروض 

للبيع او يجعل الشاب يعشق 
مشاهدة التلفاز والبرامج التافهة فنيا 

وأدبيا لوجود صور جميلة للنساء 
التي تشد انظار املشاهد بأشكالهن 

ومالبسهن وكذلك الفتيات اللواتي 
اصبح شغلهن الشاغل اشكالهن، 

ال وجود ألهمية العلم او القيم، 
فقط تريد ان تصبح جميلة كالتي 

تراها بالتلفزيون، وازدادت عمليات 
التجميل لتحقيق هذا الهدف، هل 

نحن بهذه املكانة التي ارتضاها لنا 
االسالم؟ هل رضينت أيتها النساء 
أن تصبحن سلعة جميلة ومقياس 
احلكم عليكن شكلكن؟ مع االسف 
هذا هو املجتمع الذي صنع املرأة 

بهذه الصورة املشوهة.

مسرح احلروف 
األبجدية

استيقظي 
أيتها املرأة

فالكم طيب

مجرد رأي

قد ال تظهر نتائج القمة العربية ـ األفريقية الثالثة والتي 
انعقدت في الكويت بحضور 71 دولة عربية وأفريقية ومنظمة 

إقليمية ودولية، سريعا كما يريد الكثير من الناس حتى 
يقتنعوا بأهميتها، إال أن جتربة الكويت أثناء الغزو العراقي 
الغاشم أثبتت لنا أن مبادرات الكويت احلكومية أو الشعبية 

كان لها الفضل بعد اهلل عز وجل بوقوف كثير من الدول مع 
الكويت أثناء فترة االحتالل ألن التزام الكويت مبسؤولياتها 
الدولية أمر يجعل املجتمع الدولي يلتزم بالوقوف إلى جانب 

بلد املبادرات.
القمة األفريقية أعادت للكويت ريادتها في القضايا الدولية 

وألن في عالم السياسية ال توجد صداقة دائمة فمن الذكاء أن 
تصنع جسورا من التعاون مع جميع الدول ولذلك ينبغي أن 

ننظر للقمة األفريقية بنظرة إيجابية وأن نستثمر هذه العالقة 
بفتح نوافذ من التعاون االقتصادي مبا يعود بالنفع على 

الكويت وشعبها.
إال أنه من الضروري أن تكون هناك برامج محددة بوقت 
زمني حتى ميكن لنا أن نتابع ونرصد النجاحات التي من 

املمكن أن حتققها هذه القمة وفي أي القطاعات خصوصا أن 
أفريقيا اليوم تعتبر محط أنظار الكثير من الدول املتقدمة مثل 

الواليات املتحدة األميركية والصني وكثير من دول أوروبا 
فهناك القمة األميركية ـ األفريقية وكذلك القمة الصينية ـ 

األفريقية والقمة األفريقية ـ األوروبية وهو األمر الذي يجعلنا 
نستشعر حجم التحدي بضرورة وجود برامج زمنية محددة.

يبقى اآلن أن نلتفت لتقييم التنمية في الكويت إذ ال يليق 
بدولة تصنع كل هذه املطارات وهي تشتكي من بنية حتتية 

متهالكة ومن قلة عدد املستشفيات مما يجعل املرضى يبحثون 
عن العالج في اخلارج ومن قلة عدد اجلامعات مما يجعل كثير 
من الطلبة يدرسون في دول مختلفة من العالم هذا إلى جانب 

الكثير من األمور التي لم تعد تخفى على أحد.
مطار الكويت الدولي هو واجهة الكويت وبالتالي من 

الضروري اإلسراع ببناء مطار يليق باسم الكويت وإال 
فكيف لزائر هذا البلد النفطي أن يقتنع بأنه يزور بلدا يعتبر 

اقتصاده من أقوى اقتصاديات العالم ومطارها الدولي بهذا 
الشكل؟

> > >
شهدت الكويت خالل األيام املاضية منخفضات جوية شديدة 

مصحوبة بهطول أمطار غزيرة استنفرت معها كل اجلهات 
املسؤولة ولهم الشكر على جهودهم املبذولة السيما رجال 

وزارة الداخلية ورجال اإلطفاء والعاملني في وزارة الكهرباء 
واملاء إال أن هناك أمرا يثير االستغراب وهو عدم وجود خطط 

طوارئ مسبقة فكل ما شهدناه هو ردة فعل بل لألسف في 
بعض األحيان »جهود شخصية« ونبقى على أمل أن نستفيد 

من مثل هذه التجارب لنتعلم كيفية إعداد خطة طوارئ 
محكمة.

> > >
معرض الكويت الدولي للكتاب يتجدد عاما بعد عام في الوقت 

الذي لم يعد للكتاب أهمية عند كثير من الناس السيما مع 
ظهور وسائل االتصال احلديثة إال أن جهود القائمني على 

معرض الكتاب ساهمت نوعا ما في تنشيط املعرض إلى جانب 
ما تقوم به دور النشر الداعمة لألقالم الشبابية مثل: دار آفاق 

التي قامت بإصدار العديد من الكتب الشبابية آخرها كتاب 
الزميل املتألق محمد عبداهلل الشمالن والذي يحمل عنوان 
»اإلمتاع في رحلة املرتاع« كل التوفيق للزميل محمد ولكل 

الكتاب الذين يناضلون من أجل نشر كلماتهم.

عجبي العجاب ألمطار غزيرة هطلت ولهول هطولها كونت 
فيضانات قتلت األهالي وأغرقت السيارات وفاضت على 

األرض وقد واجهتها بالوعات مسدودة وغير نافذة.
عجبي لسقوط ضحايا من املواطنني ولنفوق بعض 

احليوانات التي جتول الشوارع إذ غطتها املياه الغزيرة.
كل هذا يدور وقمة مهولة تعقد على هذه األرض يحضرها 

71 رئيس دولة أو من ينوب عنهم وتتحدث القمة عن 
املشاركة في التنمية واالستثمار بأيد ضليعة حثيثة على 

العمل واجلد.
نعم عقدت القمة العربية ـ األفريقية على مدى يومني وسط 

أجواء ضبابية غطت على كل املآخذ االيجابية والضليعة 
بشرح اسبار األصول القانونية والصريحة وذات املسار 

السليم واملستقيم.
فمتى كان هذا البلد احلبيب مأوى للغرق واملوت والنفوق 

والدماء؟ ومتى كانت هذه األرض تسطح ملنافذ سيئة 
وطافحة وغير سليمة؟

متى كانت أرض الكويت منفذا ملياه تطفح املجاري على 
األرض وتدمر الشوارع اثناء النهار لتغرق السيارات وتقتل 

األناس وتوقف طرق السير؟
حيرى أنا من أرض غنية وفاعلة ونافذة تواجه كل هذه 

املساوئ املستكانة، نعم حيرى إذ أرى حتى مدارسنا تغلق 
عن الدراسة وذلك لتأهيلها الستقبال الطلبة في اليوم 

التالي.
واآلن وقد هانت األمور وانقشعت الغمة، أملي أنا أال تتكرر 

األخطاء مرة ثانية وأال تعود غمة املوت والغرق وطفح 
الشوارع باألمطار الغزيرة النسداد املجاري املنتشرة على 

األرض.
أقول هذا وأنا ال أمتنى لبلدي إال كل اخلير وأرفع يدي الى 
املولى العلي القدير أال تعاد الكرة وأال تتكرر الغمة فيموت 

من ميوت ويغرق من يغرق وتفيض الشوارع مبياه األمطار 
التي هطلت بال هوادة.

وأمتنى في هذا األوان وقد عادت الدراسة أن تستمر بال 
سيول ومن دون فيضانات وأال يبقى الطالب قيد املنازل، 
وقد تعطلت دراستهم وتوقفت الهاماتهم للمواد الدراسية.
وأقصى ما أمتنى بالنسبة للمجاري ان تعالج لتظل على 

أهبة االستعداد جلرف مياه األمطار الغزيرة حتى ال تغرق 
السيارات وتقتل الناس وتنفق احليوانات.

n_alkhaldi79@hotmail.com

ducky872000@yahoo.com

ناصر حمد الخالدي

نجاة ناصر الحجي

القمة األفريقية 
ومطار الكويت

معاجلة األخطاء هو األهم

أثير الكلمة

خاطرة

s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم صالح السبيعي

أحيانا تشذ النتائج وتنحرف عن 
قوانني النظريات التي تعلمناها 

واعتدنا عليها، فمثال 1 + 1 = ال ينتج 
2 كما تعلمنا وتعودنا واعتمدنا على 

ذلك، بل تنحرف النتيجة وتنقلب 
اإليجابيات إلى سلبيات واخلير إلى 

شر، ويخسر اإلنسان ما ميلكه بيده 
»من استقرار وأمن« قبل دخوله 
هذه التجربة التي كان يعتقد أنه 

سيحقق فيها إجنازا غير مسبوق 
وشهرة عاملية بينما تضيع منه 

مالطا ويجني خراب البصرة، وفوق 
ذلك سيوسوس له الشيطان ويبرر 
له فعله: بأن لكل نظرية شواذ وما 

أصابك من أكل التفاحة »اللذيذة« 
ليس املوت أو االنتحار، بل فقط 

خروجك من اجلنة التي كنت تنعم 
بها، وغضب الرب عليك لبطرك 

بالنعمة التي كنت فيها، وورث وزرك 
كل األجيال، رمبا هي الغلطة األولى 
والوحيدة لكنها كانت هي القاضية، 

إن هذا االستجواب االنفعالي السريع، 
رغم أنه حق مشروع، حلدث ساخن، 

لقضية مختلفة بتوصيفها، ووفقا لهذه 
املقدمات وهذه احليثيات، يرى البعض 

ويعتقد أن نتائجه ستكون حسب 

النظريات املعتادة، أو كاالستجوابات 
السابقة )علقة تفوت وال حد ميوت( 
إني أشبهه بحدث أكل أبونا آدم من 

الشجرة احملرمة بدأها برغبة وانتهت 
بنزوله على األرض، إني أخشى أن 
تنطبق مقولة »لكل قاعدة شواذ«، 

فتكون ردة فعل ما حدث أكبر وأقوى 
من احلدث نفسه وليس مساويا له 

بالقوة ومضادا له باالجتاه كما تقول 
النظرية، إن هذا االستجواب رغم 

ما يحمله من حسن النوايا سيكون 
زلزاال تكون توابعه أقوى من الزلزال 
نفسه، وسابقة خطيرة، ملا سيكسوه 
البعض بثوب الطائفية ويفتح املجال 

لعمل الشيطان، وزلة اللسان، وضياع 
األوطان، فاحلكمة تقتضي أن تكون 
اجللسة سرية للغاية لألسباب التالية:

1 - سيتدافع لدخول املجلس مناصرو 
الوزير ومناصرو النواب املستجوبني 

وسيفرز ذلك شائعات بعدم العدالة 
مبن سمح لهم بالدخول.

2 - سيحدث بالقاعة هرج ومرج 
وتصفيق وصيحات تشعل مناخ القاعة 

ويزيد حماس النواب ويخرج الوضع 
عن السيطرة حلداثة الرئاسة وروحها 

الشبابية.

3 - حينما يشعر من في قاعة عبداهلل 
السالم أن صدى كالمه تتناقله األقمار 

الصناعية صوتا وصورة، وتنشره 
اجلرائد واملجالت سيزيد ذلك من 

حماسه وتخطيه للخطوط احلمراء، 
عندها ال ينفع حذفه من املضبطة، 
فقد تناقلته وسائل اإلعالم وسجله 

التاريخ، واألدهى واألمر انتشاره على 
الواتساب والفيسبوك وغيرها من 
وسائل التواصل االجتماعي والذي 
ميكن التالعب مبونتاجه ومكوناته 
فتصبح شعلة الفتنة ال تنطفئ أبدا.

4 - أما النواب فهذا االستجواب مثل 
خيشة الفحم »إن وقعت عليها اتسخت 
وان وقعت عليك اتسخت« فال ينقذهم 
املوافقة وال عدم املوافقة وال االمتناع 

وال الغياب، فلكل قرار أصدقاؤه 
وأعداؤه، وكأن لسان حال النواب 

يقول: يا ليت هذا االستجواب لم يكن.
يقول اهلل سبحانه: )يؤتي احلكمة من 

يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أوتي 
خيرا كثيرا وما يذكر إال أولوا األلباب(.

وعن رسول اهلل ژ قال: »ليس 
الشديد بالصرعة، إمنا الشديد الذي 

ميلك نفسه عند الغضب«. 
الكويت أمانة فال تضيعوا أماناتكم.

سرية اجللسة 
واجبة

ملن يهمه األمر


