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حلم صاحب الغرفة 
رقم 6

كنت زائرا في مستشفى 
الرازي ملدة يومني، وفي اليوم 

األول الحظت أن غرف أحد 
املرضى ال تكاد تخلو من 

الزوار الذين كانوا يحضرون 
بالعشرات وبشكل مستمر 

متواصل منذ الساعة التاسعة 
حتى انتهاء الزيارة، اعتقد أنه 

شيخ أو تاجر أو شخصية 
اجتماعية شهيرة، سألت 
عنه ووجدت أنه مواطن 
»من عرض املواطنني«، 

األمر الذي استغربت له أنه 
وكلما ممرت بجانب غرفته 

كنت أملح سيدتني األولى 
إندونيسية والثانية إثيوبية 

وأعينهما ممتلئة بالدموع إلى 
حد البكاء، فضولي ولكوني 
مقيما في املستشفى لغرض 

»الديسك« الذي أعاني منه 
دفعني للسؤال واالستفسار 
عن املريض صاحب الغرفة 
رقم 6، ومعرفة السر الذي 
أحال اجلناح إلى ما يشبه 

سرادق عزاء، خاصة أن كل 
من دخل يعوده كان يبدو 

عليه التأثر الشديد.
قررت زيارة الرجل في وقت 
متأخر منها أكسب أجر عيادة 

مريض ومنها أروي عطش 
فضولي عن هذه الشخصية 
التي كان إدخالها املستشفى 
كفيال بأن يضع احلزن في 
وجوه جميع من يعوده بل 
ويجعل الدمع يغطي عيون 

بعضهم بشكل الفت.
املفاجأة أن الرجل والذي كان 

في اخلامسة واألربعني من 
العمر كان يعاني من عارض 

غير خطير باملرة، وكان كل ما 
يعاني منه هو »عرق النساء« 

والذي أقعده وجعله غير قادر 
على احلركة ليومني واألطباء 
أبلغوه بأنه سيستعيد قدرته 
على املشي خالل أربعة أيام 

على أقصى تقدير وأن اآلالم 
ستتوقف متاما.

لم أمتالك فضولي وسألته: 
عفوا عارض بسيط كهذا 
وليس باملرض اخلطير لم 
يدفع كل من يزورك إلى 
احلزن إلى درجة البكاء 

فأنت لن متوت بهذا العارض 
وهو ليس بالعارض اخلطير 
الذي يستجلب احلزن بهذه 

الطريقة املبالغ فيها؟
ابتسم الرجل وقال: كل من 

رأيتهم أفراد أسرتي واملرأتان 
اللتان سألتني عنهما االثيوبية 

واالندونيسية هما خادمتان 
تعمالن لدي، أما سبب البكاء 
فهو أغرب مما تتخيله، وهو 

أنني العام املاضي حلمت 
حلما بانني نهاية العام 
سأصاب بالشلل وأنني 

وبعدها بيومني سأموت، هكذا 
رأيت في احللم، ولألسف 

أنني رويته لزوجتي والتي 
بدروها روته سامحها اهلل لكل 

من نعرف، بقي أن اقول لك 
شيئا يجعل كل من عادني 
حزينا ورمبا يعتقد أن هذا 

احللم سيتحقق، وهو أنني لم 
أحلم بحياتي حلما يخصني 

أو يخص أيا من أقربائي 
إال وحتقق كما رأيته، وما 

التعرفه أن األمر الذي جعلني 
مشهورا بني أفراد عائلتي 

أنني في يوليو 1990 وقبل 
االجتياح العراقي بيومني فقط 

حلمت أن القوات العراقية 
جتتاح البالد وأنهم أعدموا 

خالي، وهذا كله حصل، 
وبعدها توالت مثل تلك 

األحالم التي يعتبرها البعض 
رؤى.

خرجت من عند الرجل بعد أن 
استمعت إلى قصته، وكنت 

قد طلبت منه رقم هاتفه، 
وبعد أسبوعني هاتفته، أعني 
بعد مرور خمسة أيام على 
اليومني التي رأى في احللم 

أنه سيموت بعدهما، ورد علي 
وسألته بعد أن أطمأننت على 
صحته: »لم يتحقق حلمك؟« 
فرد مبتسما: »ال لم يتحقق«.

توضيح الواضح: أحيانا 
من األفضل لنا.. أال تتحقق 

أحالمنا. 
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نعم، الكل يعرف اخللل ومكان العطب، ولكن ألجل عني 
لها الوقار والتقدير واالحترام، والسمع والطاعة نغض 
السمع والبصر، وألجل أمن واستقرار الوطن نصبر 

على املر واألمر، )ال تدري لعل اهلل يحدث بعد ذلك أمرا 
ـ الطالق: 1(

أراد حكيم أن يختبر أبناءه ليختار أفضلهم وكيال عنه 
في غيابه، فجمعهم وطرح عليهم هذا السؤال: كيف 

ترون الناس في عيونكم؟
وأخذ يستمع ألجوبتهم، واحدا تلو اآلخر، فقال األول: 
إني ال أراهم شيئا وال كأنهم موجودون حتى ال يؤثروا 

على همتي في عملي. 
وقال الثاني: إني أراهم كالنمل من كثرتهم أدوس عليهم 

وأمضي في طريقي مسرعا حتى ال أدع لهم فرصة 
ليتسلقوا بي. 

أما الثالث فقد قال: إني أراهم يا أبي كاألسود الكاسرة، 
أو كالثعالب املاكرة، وأحيانا كالوجوه املسفرة. فابتسم 
األب احلكيم وقال: يا أبنائي إن الناس تراكم مبثل ما 

ترونهم، فيا ابني األول: إن الناس ال تهتم بك وتعتبرك 
غير موجود وهذا استهزاء واستهتار يبادلونك فيه، فال 

قيمة لك عندهم، فأصلح من شأنك يصلح اهلل نظرة 
الناس لك. والتفت الى ابنه الثاني، وقال له: ال تتكبر 

وتطغ، فمثلما ترى الناس منال فإنهم يرونك منلة 
ويدوسون عليك مثلما تفعل، فالنمل كذلك من مخلوقات 

اهلل وله سورة في القرآن مثلما لإلنسان سورة، فدع 
عنك الكبر واحترم خلق اهلل.

أما جواب االبن الثالث، فقد قال عنه احلكيم: أيضا 
مثلما ترى الناس، فالناس تراك مبثل ما تراهم، شبهتهم 
باألسود الكاسرة وهم يرونك ليثا ضرغاما مثلهم فأنت 
شجاع تخالطهم وتأخذ احليطة من خطرهم، تخشاهم 
ويخشونك وعينك دائما مفتوحة، وحواسك متقدة، ال 

يستطيعون سرقتك والتحايل عليك، ويرونك ذئبا حني 
توسوس لهم انفسهم، ويرونك وجها مسفرا بشوشا، 

حني ترى وجوههم باسمة مستبشرة، فأنت يا بني خير 
وكيل ونائب عني وخير قائد ومدير ألعمالي، فحبلك مع 
الناس موصول، وقرارك يخرج حسب األصول، والناس 

عن أفعالك تبشر وتقول. 
إن اختيار الرسل والقادة والقياديني والسفراء ليس 

باملزاج والرغبة واحملاصصة والواسطة واملصلحة 
اخلاصة، فاهلل سبحانه ـ وهلل املثل األعلى وهو العزيز 

احلكيم ـ حني اختار سيدنا إبراهيم رسوال سبقته 
مقدمات منها إحراقه في النار فلم يخش عقاب قومه، 
وأراد اهلل أن تكون هذه النار سببا ودليال على نبوته، 
وكذلك سيدنا إسماعيل تعرض لسكني النحر، وسيدنا 

موسى كاد فرعون أن يقتله مرارا لكن اهلل حفظه، ونبينا 
محمد عليه افضل الصالة والتسليم ولد عام الفيل 
)إقدام ابرهة احلبشي على هدم الكعبة(، قدر اهلل ان 

يكون يتيم الوالدين، ضعيفا، أميا، تكفله جده ثم عمه، ثم 
متوت زوجته وميوت عمه في عام واحد )عام احلزن(.

مات ولداه االثنان الذكور ولم يتجاوزا السنتني من 
عمرهما، ومات جميع بناته في حياته باستثناء حبيبته 

فاطمة التي حلقته بعد 6 اشهر من وفاته، أحداث كثيرة 
قبل وبعد اختيار اهلل له كخامت لألنبياء وهو احلبيب 

املصطفى، إن هلل في ذلك حكمة في جتهيز وصقل رسله 
الذين قادوا امما وكانوا قدوة حسنة. 

إن اهلل يأمرنا أن نؤدي األمانات إلى أهلها والقيادة أمانة، 
وفرض إلهي أن توكل القيادة ملن يستحقها حتى يكون 

حكمنا عادال وال نظلم أنفسنا وغيرنا.
الكويت غالية، وأميرنا غال، والكويتيون يستاهلون فال 

حترموهم من حسن االختيار.

 ما علمهم املطر عن ريحته على التراب.. ما علمهم 
الكوس عن حمله للبذور.. ما علمتهم سموم القيظ 

عن صبر اإلنسان.. ما علمتهم الشوارع عن غال 
اجليران.. ما علمتهم البيوت عن دفا الشمس 
اجلاي من احلوش.. ما علمهم حضن األم أنه 

أدفى من حجر اخلدامة.. ما علمتهم املدارس عن 
مربني أفاضل )اهلل يذكرهم باخلير( يحترقون 
في الصف إلنارة عقولهم.. ما علمتهم وظيفة 

احلكومة عن العامل والفني الكويتي قبل عصر 
املناقصات واملناقصني.. ما علمتهم األعياد الوطنية 

عن وطن كان يرقص في عيده ولم تطرح فرحته 
ملناقصة يفوز بها من قدم أرخص األسعار.. ما 

علمتهم األغاني عن فن جميل أبدعه ناس أجمل.. 
ما علمتهم التمثيليات عن إبداع كويتي سحر 

الوطن العربي من محيطه إلى خليجه.. ما علمتهم 
السياسة عن رجال مخلصني لم يباعوا ويشتروا.. 

ما علمتهم اإلذاعة عن أيام كانت موجة إذاعة 
الكويت يبحث عنها كل أهل اخلليج.. ما علمتهم 

الرياضة عن زمن كنا فيه ملوكا.
اجليل احلالي كم أشفق عليه! حياته سراب في 
سراب.. مغترب جدا داخل نفسه ميضي ليله 
ونهاره يتحدث الى آلة صماء.. جهاز لوحي.. 
تلفون ذكي.. يضحك لها وتدمع عيونه منها.. 

يصاب بالهلع حني تشارف على املوت فيسارع 
البحث عن خيط حياة لها وله.. وترجع تعابير 

االرتياح على وجهه حني يشحنها وكأن أسالك 
جهاز الشحن الداخلة إلى ذلك اجلهاز متتد له 

أيضا فيهدأ ويعود طبيعيا مرة أخرى.
مطلوب برامج وخطط على مستوى الوطن تنتشل 

هذا اجليل من تلك اآلالت وحتفزه على اإلنتاج 
واإلبداع في كل املجاالت كما فعلها اجليل السابق.

Sbai3i-@hotmail.com 

www.leeesh.com

سالم إبراهيم السبيعي 

م. غنيم الزعبي 

نعرف اخللل
ولكن ألجل عني

ما علمهم املطر 
ريحته على التراب

ملن يهمه األمر

في الصميم

a.alsalleh@yahoo.com

Habiba-2020@hotmail.com

د.عبدالهادي الصالح

حبيبة العبداهلل

محمد مطلق الدجيني

هكذا احلياة تسير، أفواج متوت 
فتنتقل الى بارئها، وأخرى تنتظر، 

وأجيال تولد لتتجدد احلياة الدنيا، التي 
يصفها اخلالق البارئ املصور بأنها لهو 

ولعب وان الدار اآلخرة لهي احليوان، 
أي احلياة احلقيقية الدائمة التي ال موت 

فيها أبدا.
وهكذا كان شقيقنا املرحوم أحمد 

)بوخالد( الذي عبر هذه الدنيا بشق 
األنفس، كدا واجتهادا وتربية ودراسة 

حتى كون نفسه بنفسه، ورمم معيشته 
بعز واقتدار، حتى إذا قرب أجله الذي 

قدره اهلل تعالى لم يخرج من الدنيا 
إال طاهرا مطهرا من رجس الدنيا، 

وآالم املرض، ومثلما كان غيورا 
على وطنه، وبارا بوالديه، كرميا في 
أسرته، متواصال مع أرحامه، محبوبا 

بني أصدقائه األوفياء، مخلصا في 
عمله،كان يعشق اهلل في عقيدته وفي 

فكره وسلوكه، راحته في املسجد 
مصليا، وسلوته في مجالس ذكر آل 

النبي صلوات اهلل وسالمه عليهم 
أجمعني، حتى كانت رغبته األخيرة في 
أن يكون مرقده األبدي في دوحة أمير 
املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب گ، 

في وادي السالم بالنجف األشرف، 
فالسالم على أحمد وآل أحمد، في 

يوم مولده الشريف، ثم السالم عليك 

يا أحمد يا ابن عبداحلميد الصالح، من 
قرير العني فلعيالك عني ترعاها بإذن 

اهلل تعالى.

قال في رثائه صديقه وأخوه في اهلل 
بدر اجلمعة:

يا خوي عنت على شوفتك بعيون 
ساهره ما تنامه

والدمع يجرني اسابق القلم ما أدري 
وش عالمه

يا ابوخالد لك حرة بالقلب تسري سري 
السقامه 

حسبتك عضدي للزمن يوم كل فك 
احزامه

تشيلني واشيلك ويطوي فينا كل عام 
إبعامه

تركتني من لي عقبك يا من ذخرته 
ليوم احملامه

مير اوكاد انه حلم وإال يتيم خانه زمانه
اناظر اولدك واصبره واقول الم اهلل 

من المه
واقف وسط العزا كأنه خلوج ترتقب 

غيابه
انوح مثل ساكن الشجر يامن إجيره 

وإعانه
كسير اجلناح يكفخ إناظر السما يطلب 

سالمه
بعينه غربه وسط عزوة عمه وخاله 

وجدانه
ادعي ربي يصبره على ما باله وبالنه 
اليوم ثالث العزا والناس ابتمشي كل 

وشانه
وانت يا اخوي وحيد بقبر يصعب 

علينا وصاله
يا قبر نخيتك ال تأذيه ترا هو جايك 

حامل آالمه
واملرض متوجس فيه ومعلم في كل 

مكان عالمه
يا اهلل يا املعبود تشفيه وترحمه 

وتسكنه أعلى مقامه. 
)انتهى(

٭ أتقدم لكم باسمي شخصيا وباسم 
أشقائي وجميع آل الصالح، بالشكر 
اجلزيل واالمتنان، لكل من تفضل 

مبواساتنا بوفاة شقيقنا الغالي أحمد 
عبداحلميد الصالح سواء باحلضور 

شخصيا أو عبر جميع وسائل 
االتصاالت والتواصل. 

وشكر خاص جلريدة »األنباء« 
وقيادييها والعاملني فيها على تعازيهم 

املميزة، وكذلك ألسرة بنك الكويت 
الدولي.

والعذر لكل من لم يعلم أو لم يتمكن.
سائلني سبحانه أن ينعم عليكم بالعافية 
وطول العمر لكم وألحبابكم، وشكر اهلل 

سعيكم.

ما الضرر ان يشتري الرجل لزوجته 
هدية مبناسبة او من دون مناسبة؟ 

وما الضرر ان يرسل احدهم باقة 
ورد لشخصية أنثوية متميزة يشعر 

بإعجاب جتاه أفكارها او أعمالها؟ 
وما الضرر ان يهدي أستاذ لتلميذته 

كتابا رغبة في إثراء فكرها.. إلخ.
وإذا فعل الرجل كل هذا ملاذا يطلق 

عليه لقب »خروف«؟ مع األسف 
ان هذا التفكير تفشى مؤخرا في 
مجتمعاتنا العربية فقط، مع العلم 

انني أعتقد ان من أطلقها بخيل 
ومع األسف اصبح هذا املعتقد 

مظلة يستظل بها بعض الرجال.. 

فهو ال يهدي زوجته وردة وال 
يشتري لها هدية مبناسبة عيد 

زواجهم وال يقبل حتى يديها اذا ما 
طهت له طبخته املفضلة خوفا من 
ان يكون خروفا من وجهة نظرها 

ونظر املجتمع، مع األسف أصبحت 
املصطلحات املضحكة املستخدمة 

اليوم أهم من وصية رسولنا 
احلبيب ژ عندما قال »تهادوا 

حتابوا«، فال يهم بالنسبة لبعض 
الرجال اذا قالت عنه املرأة انه بخيل 

او »جعص« ولكن األهم اال تقول 
عنه خروف.

أذكر انني يوما جلست مع احدى 

النساء من ذوات العقل الراجح، 
وتبادلنا وقتها حوارا حول صفات 

الرجل الذي ال تطيقه النساء 
ويصعب معاشرته، فقالت: »صفتان 

ال ميكن ان تتحملهما املرأة في 
الرجل البخل والكذب« فال يوجد 

أي تفسير آخر لرجل ال يهدي 
حبيبته ولو هدية بسيطة بنصف 

دينار سوى انه بخيل، فالهدية 
عطاء واملرأة حتتاج الى هذا العطاء 

حتى تشعر بأنها مقدرة، توقفوا 
عن اجللوس في خيمة اخلراف 

وارتقوا الى اجللوس في باحة العطاء 
والتقدير، ببساطه اعطها لتعطيك.

ارتفاع جنوني في أسعار املواد 
اإلنشائية.. شكوى مريرة من املواطنني 

واملقيمني بسبب غالء اخلبز واملعجنات.. 
تضاعف أجرة نقل املواد الغذائية.. 

ومازالت نيران الغالء تواصل لهيبها 
حلرق جيوب املواطنني، حتى وصلت إلى 

األسواق املركزية املوازية التي خرجت 
هي األخرى عن نطاق السيطرة، ورغم 

ذلك فإن التصريحات احلكومية تأتي 
بعيدة عن املنطق والواقع، وال أدري هل 

أصحابها يعيشون في دولة أخرى، أم 
أنهم ال يشعرون مبا يعانيه املواطنون؟ 

نعلم جيدا ان مسؤولينا دخلهم 
مختلف، واحلديث عن غالء اخلبز أو 
ارتفاع أسعار مواد البناء أمور ليست 
في حسبانهم، فهم لهم أسواقهم ولهم 

منتجاتهم ولهم من يتسوقون لهم، لكننا 
ال نقبل منهم أبدا أن يتجاهلوا عقولنا 

ومشاعرنا وأال يقدروا احتياجاتنا.
لقد ادعت احلكومة كثيرا في السنوات 

املاضية ان ارتفاع األسعار كان أمرا 
حتميا الرتباطها بارتفاع أسعار النفط، 
وكانت حجة احلكومة أن غالء برميل 

النفط ينعكس على كل شيء، فهو يرفع 
اإليجارات ويلهب أسعار املواد الغذائية، 

السيما أننا دولة مستوردة لكل هذه 
املنتجات، وبالتالي ال مانع من أن تتسبب 

أسعار النفط في نهب كل مدخرات 
املواطنني.

لكن األيام تبدلت والظروف تغيرت.. 
واتضح ان مبررات احلكومة للغالء لم 
تكن إال حججا واهية تطلقها لتفيد بها 

فئة التجار، بينما تبقى املعاناة لعامة 
الشعب، فقد انخفضت أسعار النفط، بل 
لنقل إنها تدهورت إلى أقل من النصف 

بينما بقي شبح الغالء يخيم بوجهه 
األسود على اجلميع وكأنه سيف مصلت 

على رقاب محدودي الدخل، وهو ما 
يؤكد أن هذه النظرية مجرد معايير 

متضاربة.
لقد كشفت معضلة الغالء هذه عن عدم 

وجود رؤية حكومية ملراقبة األسعار، 
وفرض نظام ثابت يضمن نسبة ربح 

عادلة للتجار ويحفظ للمستهلكني 
حقوقهم باحلصول على سلع جيدة 

بأسعار مناسبة.
والغريب أن نواب األمة وافقوا على رفع 

الدعم عن بعض احملروقات دون أن 
تكون هناك دراسة مستفيضة آلثار هذا 
القرار، وراحوا يذرون الرماد في العيون 
بتحذيرات واهية من االرتفاع املصطنع 

لألسعار وطالبوا احلكومة باالحتياط 
لهذا األمر. وفي املقابل راحت احلكومة 

تؤكد أن األمور حتت سيطرتها وأن قلق 

النواب واملوطنني ال داعي له.
لكننا اآلن نشاهد الغالء يهيمن على 

كل شيء، بينما تقف اجلهات املسؤولة 
متفرجة، وبعد أن كانت زيادات الرواتب 
والكوادر بني فترة وأخرى هي املؤشر 

الذي يدق ناقوس اخلطر الرتفاع 
األسعار، لم يعد أصحاب الضمائر 

الضعيفة، واألطماع الدنيئة بحاجة إلى 
مبررات، فهم ينتهزون أي فرصة لزيادة 

أرصدتهم وتضخيم حساباتهم على 
حساب معاناة اآلخرين.

فالتاجر رابح رابح، سواء ارتفعت أسعار 
النفط أو انخفضت، واخلاسر الوحيد 

في كل احلاالت هو املواطن املغلوب على 
أمره.

ال شك ان ما وصلنا إليه هو نتيجة 
اختيار القياديني بطريقة خاطئة، لذا 

فإن احلل يبدأ من تعيني الرجل السليم 
في املكان السليم، والبد من وضع آلية 
محددة حتكم األسعار وتردع ضعاف 

النفوس ومتنعهم من التالعب مبقدرات 
الشعب.

واألهم من ذلك أن تتخذ احلكومة 
قراراتها وفق رؤية مدروسة وخطط 

محكمة، حتمي املواطنني من جشع بعض 
التجار، وحتفظ املال العام، اللهم هل 

بلغت اللهم فاشهد.

السالم عليك يا 
أحمد

خرفان ولكن..

أكذوبة ارتباط 
األسعار بالنفط
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