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ذعار الرشيدي

غبي.. وما أقدر 
»أفنشه«!

يؤمن البشر على اختالف 
مستوياتهم الثقافية بـ 

»متائم احلظ« فمنهم من 
يعلق حجابا جللب احلظ 
أو حتى سلسلة رخيصة 

يرى انها جالبة للحظ، 
حتى ان بعض الالعبني 
يتطير بـ »حذاء قدمي« 

ورغم اهترائه إال انه 
يصلحه ويصر على اللعب 

به كل مباراة، ويختلف 
التطير من شخص آلخر، 

أما أغرب ما رأيت فهو 
أحد األصدقاء الذين 

ميتلك مؤسسة »على قده« 
ويعمل فيها عامل آسيوي، 

وال أذكر انني زرته في 
مكتبه في تلك املؤسسة إال 

ويشتكي من بطء العامل 
في تأدية ما هو مطلوب 
منه، بل وبطء فهمه ملا 

هو موكل اليه أيضا، 
وفي آخر زيارة لي الى 
مكتبه قلت له: »إذا كان 
بهذا السوء الذي تدعيه 
فلماذا ال تستغني عن 

خدماته؟!« نظر إلّي وقال: 
»ما أقدر أفنشه«، فسألته: 
ليش ماسك عليك شيء؟ 
أو متسلف منك فلوس؟ 

فأجاب: »تصدق.. ال.. بس 
أتفاءل فيه«، وعندما سألته 

عن اكتشافه لهذا األمر، 
قال: »كلما غادر الى بلده 
في إجازة سنوية يتوقف 

العمل في املؤسسة 
وتتعطل طلباتها بشكل 

غريب، حتى انه في مرة 
عندما غادر الى بالده 

توقفت 3 معامالت مالية 
لي في املناقصات، وفي 

أول يوم عمل له متت 
املوافقة على املعامالت 

املالية الثالث دفعة واحدة، 
وعندما أردت ان أقنعه 
أن األمر صدفة رفض 

وقدم لي دالئل أخرى على 
بركات العامل اآلسيوي.

>>>
ومبا ان كل شيء متوقف 

في البلد بشكل طبيعي 
فأمتنى على احلكومة ان 
تقوم بجلب جميع أفراد 

عائلة العامل اآلسيوي 
»املبروك«، بل وأقربائه 

من الدرجة األولى وحتى 
السابعة عشرة وتعيينهم 

في وزارات الدولة 
وهيئاتها، فرمبا يتغير 
شيء ما، فنحن »على 

احلالتني« ال نتقدم خطوة 
واحدة إلى األمام.
>>>

ليس في األمر مزحة هنا، 
فالوضع غير الطبيعي 

الذي نعيشه تنمويا 
يتطلب حلوال غير 

طبيعية، رمبا، أقول: رمبا 
يتم حل شيء ما من العقد 

التنموية التي متأل البلد.
>>>

دائما ما يطالبوننا بأن 
نفكر خارج الصندوق عند 

مواجهة مشكلة ما، ولكن 
املصيبة ان مشكالتنا 

املزمنة في البلد.. ضاع 
»صندوقها« كما ضاع 

الصندوق األسود للطائرة 
املاليزية.. لن يعرف 

أحد ماذا حصل أو ماذا 
يحصل؟!

reemw25@hotmail.com

kalematent@gmail.com
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عبدالهادي وسام العجمي

ريم الوقيان

هيا علي الفهد 

كثرت األزمات والسرقات وقلت 
البركات في بلدي، أتساءل بني احلني 
واآلخر ما الذي يحدث في مجتمعنا 

الصغير؟ قضايا ومحاكم وخصومات 
سياسية طغت على العالقات االجتماعية 

ودمرتها، تغيرت النفوس وأية نفوس 
بعضها أبحرت في مياه آسنة تتشفى 

ممن أنعم اهلل عليهم ورزقهم من خيره 
باحلقد واحلسد فيثمر ثمرا خبيثا 

غيبة ومنيمة واستهزاء وغيرها.. نعم 
ال يخلو أي مجتمع في العالم أجمع من 

هذه النفوس الدنيئة. 
ولكن حسدهم عبارة عن نقطة في 

بحر حسدنا بل بالتأكيد وأبصم 

بالعشرة اننا نعاني من أزمة حسد 
وجميع أزماتنا السياسية واالقتصادية 

واإلسكانية والتعليمية والصحية سببها 
داء احلسد، وخبث النفس وشحها 

باخلير على عباد اهلل.
تأخرنا عن الركب في جميع املجاالت 

ألننا امتطينا حسدنا الذي متخض 
عنه فساد استشرى في جميع اجلهات 

احلكومية دون استثناء، نعم الكويت 
دولة املؤسسات والقانون، ولكن ألن 
البعض ال يحترمون القانون أساسا 

وال يبالون به ألن لديهم املكانة املالية 
واجلاه وما يحميهم منه، والصغار 
يعيشون على الرشوة لتالفي هذا 

القانون. كل شيء معروض للبيع 
والسعر قابل للنقاش سرا وعالنية بكل 

بجح ودون استحياء، هذه حقيقة يا 
سادة وليست قصة من نسج اخليال، 
نعم حقيقة فساد كبير لم تعد اجلمال 

تستطيع حمله وان حملته فإنها 
ستبرك من كثرة احلمل.

بيت القصيد: قال أحد الشعراء:
إذا استشرى الفساد فكل خير

يذم وكل مذموم حميد
قبل اخلتام: للعلم فقط.. الصني ال تفكر 

مطلقا في إلغاء عقوبة اإلعدام على 
الذين يدانون في جرائم فساد.

واهلل املستعان 

اعتبر الدستور الكويتي السلطة 
التنفيذية هي التي تهيمن على القرارات 

وعلى تنفيذ اخلطط التنموية وإجناز 
املشاريع وتطبيق القوانني وإصدار 

اللوائح املنظمة لكل قرار، لكن السؤال 
األهم اليوم.. هل بالفعل السلطة 
التنفيذية )احلكومة( هي املهيمنة؟

>>>
بدأت بالفعل ودون أي ضغوط أتعاطف 

مع بعض الذين يعارضون سياسة 
احلكومة، وألن قلمنا حر وألننا ال نتبع 

أحدا إال الكويت، فإننا نتساءل اليوم 
أين احلكومة؟ وملاذا حملها هذه األيام 
بالذات بات ثقيال؟ وأين مستشاروها 

من القضايا العالقة كالبدون والقروض 
واإلسكان والصحة والتعليم؟ كنت 

ومازلت من املطالبني بإعطاء احلكومة 

الفرصة الكاملة لإلجناز، لكن مثلما 
كنت أمتدح جهودها اليوم عليها أن 
يتسع صدرها ملالحظاتنا، فالقضايا 

املطروحة على الساحة مهمة جدا 
وحسم األمور ال ينتظر التأخير 

وإيجاد احللول اجلذرية هو احلل 
بوجهة نظرنا، فاحللول ال تأتي باختيار 
األشخاص فقط إمنا بإيجاد بيئة عملية 

مهيأة وبناء منظومة عمل متكاملة 
والعمل بروح الفريق الواحد.

>>>
نحن في عام 2014 ولسنا في عام 

1900 فال وجود ألسرار، خصوصا 
في السياسة، فخبر اليوم إن كان سرا 

سيعرف غدا علنا، وأصبحت اليوم 
الشعوب تعلم وتعرف ما يدور حولها 

وتعي احلقائق وفي الكويت احلبيبة لو 

وقف أحد بجانب أي مدرسة متوسطة 
أثناء )الهدة( وسأله من ومن وماذا؟ 

سيجاوبه ابن املدرسة املتوسطة بكل 
حرية وشفافية، ألن ابن املدرسة 

املتوسطة أصبح يعرف حقوقه وحرية 
الرأي، وهذا فخر لنا نفتخر به أن 

األوالد أصبحوا يقولون ويشرحون 
ويفهمون بالشأن السياسي أفضل من 

الشأن العلمي.
من الفرية: مبثل هذا اليوم 17 أبريل 

2000م افتتح املغفور له بإذن اهلل سمو 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، 
طيب اهلل ثراه، املركز العلمي التابع 

ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي وأظن 
أن هذا كان آخر صرح علمي مت افتتاحه 

ببلدي احلبيب.. وإذا كنت ناسية 
ذكروني.

لم أتوقف يوما عند ما يسمى باحلظ، 
كنت أؤمن جيدا بأن ما يصيبنا هو ما 

كتبه اهلل لنا، ولم أزل، فإميان الفرد 
غاية، متلك لكن أحيانا يتالعب الشيطان 

بنا، اإلنسان في بعض مواقفه خاصة 
حني يعطي ويجزل العطاء يتوقف 
املردود عند حافة السلبية. عجيبة، 
احلياة مادامت رنت في أذني عبارة 

والدي »عومة ما كوله ومذمومة« حني 
وقف، ذات موقفي ونظر مليا لعطاءات. 

تلقى جوابا ومردودا، مواقف الكويت 
العديدة، الدول جميعها جمهوريات، 

ملكيات عربية، إسالمية، غيرها ساهمت 
بطرق مختلفة لرفع مستوى بعض 
الدول على حساب مصاحلها وحني 

احتاجت إبان الغزو، لم جتد إال الندرة 
من الدول التي وقفت بجانبها، أال يدخل 

ما سبق وذكرت حتت بند احلظ؟
احلظ الذي يجعل البعض مرغوبا 

ومقربا رغم مواقفه السلبية واحلادة، 
احلظ الذي يجعل املتكاسل يرتقي 

ويصل، احلظ الذي يكون فيه املنافق 
مرغوبا، احلظ الذي يجعل احلق 

يغتصب ويضيع والباطل منتصرا، 
احلظ الذي يعطي من ال يستحق شيئا 

واملستحق، ينال شيئا، لن يضعف 
إمياني لكن يعتصر القلب أملا ويختل 
ميزان العقل فأي منطق يحتمل الفرد 

حني يفكر هكذا.
تعطي، كل قلبك للبعض فيخذلك ذلك 

البعض، تكون صادقا، البعض حتى 
النخاع فإذا املنافق يصدق أكثر منك 
والكاذب يصل وتظل أنت واقفا على 

أرض زلقة، أي، ذاك الذي يتوقف عملك 
عند الصادقني وينكره الغالبية.

لن أتشاءم، كعادتي املتفائلة املرحة، لكن 
وراء تلك االبتسامات دماء تنزف وقلب 

موجوع أنا التي تساءل الكل عن سر 
ابتسامتي وقدرتي على التحمل، ملاذا 

نتوقف؟ كبرنا عند تلك املواقف، رمبا 
ألننا نشدنا الراحة بعد هذا العمر، رمبا 

ألننا ظننا، من حولنا، يفهم أخالقنا 
ويعاملنا على أساسها، رمبا ألن ثقتنا 
بالناس كانت أكبر، حجمها، رمبا ألننا 

فهمنا أخيرا عبارة أمي حني تردد مالنا. 

أزماتنا.. أزمة 
حسد وفساد

آخر إجناز
في عام 2000

آمنت باحلظ

بيت القصيد

رمييات

كلمات

يقف القلم عاجزا وتظل الكلمات صامتة في رثاء 
املغفور له الشيخ صباح ناصر السعود الصباح الذي 

فقدته الكويت امس بعد رحلة عطاء طويلة وممتدة 
كان خاللها مثاال للوطنية واإلخالص والتفاني في 

العمل.
فقد كان الفقيد الراحل، طيب اهلل ثراه، مثاال للصدق 

والشهامة والتضحية واإليثار.
تدرج املرحوم صباح ناصر السعود الصباح منذ 

التحاقه باجليش في السلك العسكري حتى وصل الى 
منصب وكيل وزارة الدفاع، وبعد تقاعده ظل يواصل 

عطاءه الوطني حتى آخر حلظة من حياته.
ويشهد كل من عرفه او عمل معه او اقترب منه انه لم 
يبخل على وطنه باجلهد او الوقت او النفس، فعندما 

وقعت كارثة الغزو اآلثم في أغسطس عام 1990 صمم 
على البقاء في الكويت حارسا لشعبها ومدافعا عن 

أرضها فقاد عمليات املقاومة مع أبناء الكويت البواسل 
ضد قوات االحتالل حتى انسحابها وحترير البالد.
لقد كان الفقيد الراحل ابنا بارا لهذا الوطن وحفيدا 

جنيبا لرجاالت الكويت العظام الذين أفنوا حياتهم في 
خدمة هذه األرض، وكان مؤمنا بأن هذا البلد الذي 

أجزل لنا العطاء يستحق ان نرد له اجلميل.
كان الشيخ صباح الناصر، أسكنه اهلل فسيح جناته، 
فارسا مغوارا من فرسان الكويت الذين سيذكرهم 
التاريخ بكل فخر واعتزاز، فقد ظل يحمل سالحه 

حتى وافته املنية، فبعد ان تقاعد من عمله في وزارة 
الدفاع قبل عدة سنوات لم يخلد الى الراحة والهدوء 

بل واصل العمل حامال هموم الكويت وأبنائها متطلعا 
الى خدمة وطنه الذي يسكن داخله من اي موقع وفي 

اي مجال غير باحث عن منصب او مكانة وغير متطلع 
الى شهرة او طامع في مكسب.

حمل حلمه حلل أزمة اإلسكان التي تعتبر املشكلة 
األكبر في الكويت غير ان القدر لم ميهله لتحقيق 
حلمه فقد ترجل الفارس عن صهوة جواده تاركا 

امليدان ألبناء الكويت املخلصني بأن يواصلوا مسيرة 
احلب والعطاء لوطننا العزيز.

رحم اهلل فقيد الكويت الشيخ صباح ناصر السعود 
الصباح.

وإنا هلل وإنا إليه راجعون

للسفر سبع فوائد، قد تزيد أو تنقص، إال أن هناك 
فائدة واحدة ثابتة ال تتغير، وهي احلكايات والقصص 
التي يسمعها املسافر من أهل املدينة املسافر إليها، قد 

تكون قصصا وهمية، وقد يغلب على احلكايات نوع من 
اخلرافة، ولكن ما يبقى في أذهاننا الذكرى اجلميلة من 
تلك احلكايات، عندما كنت في املغرب، ونخص منطقة 

»فاس«، سمعت الكثير من القصص واحلكايات، قد 
يصدقها العقل، والبعض منها ال نقدر على استيعاب 

خرافاتها، ومن بعض تلك احلكايات:
يحكي إلّي أحد سكان املنطقة أن احلاكم ادريس األكبر 
من جبروته على شعبه كان يقوم بتنفيذ العقاب على 

شعبه من خالل ردمهم وهم أحياء، وهنا استغرب 
لبشاعة العقاب، وإذا بالرجل املسن يقوم بالتأكيد على 
ذلك بأن احلاكم ادريس األكبر في ذات يوم قام بجمع 
عدد هائل من الشعب وبنى عليهم سورا، وهم أحياء، 
وإذا لم أصدقه فعلّي الذهاب ورؤية هؤالء األفراد من 
خالل السور املتواجد حول قصره في مكناس، وفي 
اليوم التالي قمت بالفعل، واجتهت إلى مكناس ألرى 
تلك الواقعة التي لم يصدقها عقلي من حيث الكالم، 

ومن منطق العلم، وبالفعل ذهبت إلى ذلك القصر القدمي 
الذي شيد منذ آالف األعوام، وقمت بالبحث عن ذلك 
السور، وبسؤالي ألهل املنطقة أين ذلك السور الذي 
يحمل جثث البشر؟ فقام أحد سكان املنطقة بإجابتي 

بأن تلك خرافات بنيت على ما كتب ادريس األكبر بقوته 
وجبروته وأخذ بي ذلك الرجل ودخلت القصر ألشاهد 

ما كتب على احلوائط من وثائق تاريخية حتمل بني 
سطورها قوة وحكمة ذلك الرجل في احلروب أما ما 

ذكر إلّي من قصص عليه فليس له أساس من الصحة.
حكاية أخرى من سيدة تسكن في فاس القدمية، تلك 

املنطقة التي يفوح من أزقتها عبق املاضي اجلميل، 
وأثناء وقوفي أمام مبني قدمي كتب عليه »مارستان 

سيدي فرج«، وإذا بي أقوم بسؤال امرأة عجوز، 
جتلس بجانب هذا البيت القدمي: من سيدي فرج؟ وإذا 

بها تقص لي قصة املبنى الذي شيد من أجل معاجلة 
املرضى النفسيني، ولكن عن طريق املوسيقى، وليس 

عن طريق الطب، وهنا، ومن خالل ما شاهدته من فنون 
على البيوت، وتدرج الشوارع بطريقة هندسية، تأكد لي 
أنه فعال عندما أطلق على فاس في املاضي بأنها عاصمة 

الثقافة العربية ،كانت بالفعل تستحق ذلك، ملا حتتويه 
بني أزقتها وبيوتها وعلومها من حب الفن واستخدام 

الثقافة واالبتكار، من خالل الفنون لتطوير العلوم 
األخرى من أجل اإلنسان.

مسك اخلتام: يا فاس هافني حبك 
أقول..

من هنا مروا...
من هنا سلكوا...

في ساحة البطحاء حطوا رحالهم 
وفي مسجد القرويني لبوا ربهم وفي دنيا العلم أفنوا 

عمرهم 
من أشعار أحمد لهبيل

Nermin-alhoti@hotmail.com

مبارك الدعيج اإلبراهيم الصباح

د.نرمين يوسف الحوطي

رحم اهلل 
صباح الناصر

حكايات 
من املغرب

رثاء

محلك سر

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

الفتوى واالجتهاد واالدعاء مصطلحات 
تستخدم لتفسير اإلشكاالت في املسائل 

الشرعية والقانونية.. وكثيرا ما نرى 
بعض الناس يستخدمها دون أن يكون 
أحدا من رجاالتها. فاإلمام مالك رحمه 

اهلل يُسأل في أربعني مسألة فيفتي في 
أربع ويقول في الباقي »ال أعلم«، وكما 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

»من قال ال أدري فقد أفتى«. شاب في 
املسجد يرى أحد املصلني ينتظر اإلمام 
بعد الصالة، وعندما سأله قال: أريد أن 
أستفتي اإلمام عن مسألة، فرد الشاب 

وقال: أنا افتيك فيها. 
على مثل هذه الشاكلة نرى كثيرا من 
الناس يفتي ويدعي ويجتهد، من غير 

علم.. تتعرض أعراض الناس للطعن 
واللعن والسب واالتهام دون مبرر أو 

بينة.. لم يسلم من ذلك ال حاكم وال 
محكوم وال غني وال فقير وال مؤسسة 

وال فرد..

تعلمنا أن نقول: هذا حرامي.. وهذا 
مستفيد.. وذاك مجرم، ومن النادر أن 
نسمع مدحا أو تزكية أو سكوتا على 

األقل.
اإلنسان كثير اخلطأ.. ومن جتاوز 

صوابه أخطاءه فقد فاز.. وحري بنا أن 
نثني عليه ومندحه كما يقول الشاعر:

إذا صد عنا الرفيق مباله
 ذكرناه فيما مضى من جمايله

قد تكون الصورة ألحد في أعيننا 
جميلة )سواء كانت لشخص أو 

ملؤسسة( فتتغير بقدرة قادر إلى سواد 
عظيم وصورة عكسية يصورها حاقد 
أو حاسد قد ال يكون لنفسه حظ في 

حتسينها.
أين نحن من حسن الظن؟.. وأين 

نحن من قول الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم: »التمس ألخيك سبعني عذرا«.. 

و»البينة على من ادعى«... و»الظلم 
ظلمات يوم القيامة«.

من القيم السامية أن نحترم اآلخر، 
وال نظن بأحد ظن السوء.. وال نصدر 
حكما إال بدليل، فأعراض الناس غالية، 

وهي من الضرورات اخلمس التي 
نحن مأمورون شرعا باحلفاظ عليها.

إن الكالم في األعراض والسمعة 
ال تقودنا إليه املجاملة أو إرضاء 
اآلخرين.. فكلمة حق أمام حاكم 

جائر هي من أعلى املقامات في الدين 
واخللق واإلنسانية، كما أن ترويض 
النفس في مثل هذه األمور هو صفة 

العقالء واحلكماء، وكظم الغيظ من 
اإلحسان.

ما نسمعه ونقرأه ونشاهده من 
اتهامات دون دليل تتناقلها األفواه 

وتسمعها اآلذان ما هي إال اختراقات 
للقيم واألخالق.

يقول اهلل تعالى: )وال تقف ما ليس لك 
به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسؤوال( اإلسراء: 36.

سوء الظن.. 
واختراقات القيم

وقفات


