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تعريف املعرفة
املعرفة هي اإلدراك والوعي 

وفهم احلقائق عن طريق 
العقل املجرد أو اكتساب 
املعلومة عن طريق فهم 

العقل للتجربة أو اخلبر، أو 
من خالل التأمل في طبيعة 

األشياء أو من خالل اإلطالع 
على جتارب اآلخرين وقراءة 

استنتاجاتهم. كما انها 
مرتبطة بالبديهة والبحث 

الكتشاف املجهول وتطوير 
الذات وتطوير التقنيات.

وحتتاج الدعوة الى أي فكرة 
الى أن ترتبط بثوابت هذه 
الفكرة وتوازن محدداتها 

مع ما يتوافق مع متطلبات 
العصر، وعلى ذلك فإن 

الدعوة الى االسالم يجب أن 
ترتبط مع األصل وهو ثوابت 

الدين وأن تتصل بالعصر 
وهو الواقع الذي نعيشه.. 

فالرسول عليه أفضل الصالة 
والسالم كان في مكة في 
بداية دعوته يتواصل مع 

واقعه مع املشركني، وكان 
في املدينة يقاتلهم توافقا مع 

تغيير حال دولة االسالم.. 
كذلك الصحابة والتابعون 

وغيرهم في كل بلد جتد في 
دعوتهم وفتواهم تغييرا وفقا 

لواقع العصر والبالد.
فاملعرفة هي تسويق الدعوة 
من خالل فكر ناضج وعقل 
متمكن وطرح لشمولية هذا 

الدين بشكل مميز. فاالسالم 
حوى كل خير للبشرية، قال 
تعالى: »ما فرطنا في الكتاب 
من شيء« »وما أرسلناك إال 
رحمة للعاملني«، فمن احلكمة 
أن تكون دعوة الدعاة اسلوبا 

يجسد محاسن الدين وفق 
ما يعيشه الناس واقعا في 

زمانهم ومكانهم.
ان ارتباط بعض الدعاة 

حول األصول والثوابت أمر 
مهم لكن ال بد من انفتاحهم 
على ثقافة اآلخرين وقيمهم 

وابراز دور االسالم فيما هو 
خير من تلك القيم، وعدم 
اجبار املخاطب على األخذ 

باألصول منذ بداية دعوته.. 
فكثير من العلماء أفنى من 
عمره السنني حتى يتعلم 

الثوابت واالصول.
إن املعرفة هي اجلسر املمتد 

بيننا وبني اآلخر، فكلما 
كان هذا اجلسر قويا مجددا 
مبا يناسب حاجة اآلخرين، 

اصبح العبور عليه سهال 
والتواصل من خالله ميسرا.

وقفات

لدي هوس أعتقد أنه ولد بالصدفة، وهو 
عشق الثالثيات األدبية والسينمائية، 

كثالثية التحفة السينمائية فيلم العودة 
إلى املستقبل، وثالثية جنيب محفوظ 

السكرية وقصر الشوق وبني القصرين، 
وثالثية حرب النجوم األولى، فأنا 

شخصيا ال أعترف باألجزاء األخيرة من 
تلك السلسلة التي أنتجت بعد العام ألفني، 
وكذلك تعلقت لفترة بروايات عبدالرحمن 

املنيف ومنها ثالثية أرض السواد، من 
األفالم أيضا التي أعشقها كثالثيات فيلم 

املوت بصعوبة للنجم بروس ويليس، 
ومرة أخرى ال أعترف باجلزء الرابع 

من ذات السلسلة، وأفضل أن أتذكرها 
كثالثية متناسيا متاما من ذاكرتي اجلزء 
الرابع من تلك السلسلة التي أعتقد أنني 
أوقعت عرضا محمد ابني في اإلعجاب 

بها، ومعها أيضا التحفة السينمائية 
للمبدع فرانسيس فورد كوبوال سلسلة 

ثالثية العراب، لذا أجدني مهووسا 
بالثالثيات األدبية والسينمائية دون قصد 

مني، أما فيما يتعلق بعملي ككاتب أو 
محلل سياسي فال اعرف ثالثية سياسية 
ميكن أن أحتدث عنها سوى ثالثية إبطال 
املجلس، نعم أنا أعتقد يقينا أن املجلس 

احلالي سيكون املجلس املبطل الثالث بعد 
مجلسي فبراير وديسمبر 2012، رغم 
أن هناك بصيص أمل ضئيال أن يكمل 

هذا املجلس وكما أسلفت يتعلق باملواءمة 
السياسية أكثر من املالءمة الدستورية 

لصحة مرسوم الدعوة لالنتخابات التي 
رمبا بسببها يبطل املجلس، وهذا مبحث 
بعيد، ويحتاج لتفصيل قانوني مفصل 

لشرحه.
عامة، أرى أن املجلس احلالي سيكون 
ثالث املجالس املبطلة والبد أن يكون 

كذلك ألن احلالة السياسية تفرض ذلك، 
بل واملواءمة السياسية حتتم ذلك.

فوالدة مجلس جديد خالل األشهر 
القليلة املقبلة أفضل للبلد من بقاء 

املجلس احلالي، العتبارات عدة أهمها 
أن املجلس احلالي في معظمه ليس 

بأكثر من امتداد لصراع سياسي بني 
األقطاب فال هو مع احلكومة كمواالة وال 

هو مع الشعب من حيث تفعيل الرقابة 
والتشريع، ورحيله سواء كان إبطاال 

أو حال دستوريا، أفضل لكل األطراف 
املعنية بوجوده.

توضيح الواضح: إن كان هناك من نائب 
يستحق أن يحمل لقب النائب رقم 51 

فهو الوزير ياسر أبل.
توضيح األوضح: النائب عمر الطبطبائي 

حالة نيابية خاصة جدا سواء من حيث 
الطرح أو التوجه أو حتى التوازن، كونه 

النائب األكثر دفاعا عن املكتسبات 
الشعبية دون استعراض إعالمي أو 

حسابات سياسية. 

مما ال شك فيه أن النائب السابق 
وأمني عام حركة العمل الشعبي مسلم 
البراك رجل دولة وسياسي محنك ذو 
مواقف مميزة في الدفاع عن حقوق 
املواطنني واحملافظة على املال العام 

ويحظى بإعجاب الكثيرين نظرا لتميزه 
وشخصيته ومواقفه الكبيرة وحبه 

لوطنه وشعبه، وقد دفع ثمن مواقفه 
ومبادئه الصلبة الشجاعة في الدفاع عن 

املكتسبات الوطنية واملطالبة بالعدالة 
االجتماعية ومكافحته ألوجه الفساد 

احلكومي واالعتداء على األموال العامة، 
وفي خطابه األخير بعد خروجه من 

السجن قد وضع مبادئ تصاحلية في 
إطار سياسي وكان خطابه اخلطوة 

األولى وبثبات ملصاحلة وطنية مطلوبة 
وقد رسخ فيه املواطنة واحلفاظ على 

املكتسبات الشعبية متمسكا بالدستور 
كمنهج لكل عمل سياسي وقد اعترف 
وبشجاعة في خطابه املميز والعقالني 

بوجود أخطاء سابقة ارتكبتها املعارضة 
ويجب العمل على تفاديها وفق مفهوم 

يصب في مصلحة البالد، وأشار في 
خطابه باحلس الوطني والوالء عندما 

قال: انه لو تعرض نظام احلكم للخطر 
لنزل إلى الشارع للدفاع عنه وهذا منهج 
كل مواطن شريف ومخلص يحب وطنه 

وقيادته.
في الوقت احلالي وبعد خطاب مسلم 

البراك يجب حتكيم العقل واملنطق وال 
بد من وجود مصاحلة وطنية شاملة 

تنهي هذه األزمة السياسية بني املعارضة 
املتزنة واحلكومة ويجب العمل بجهد من 

أطراف تتحلى بالثقة واملبادرة والعقل في 

محاولة لتحقيق تلك املصاحلة املطلوبة، 
وهي مسلم فيها ورغبة شعبية ووطنية.

وروى الطبراني عن عبادة قال: قال 
رسول اهلل ژ: »أال أنبئكم مبا يشرف 
اهلل به البنيان ويرفع الدرجات؟ قالوا: 
نعم يا رسول اهلل قال: حتلم على من 

جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي 
من حرمك، وتصل من قطعك«.

في ظل الظروف اإلقليمية السياسية 
امللتهبة وخطر اإلرهاب والعنف، يجب 

أن تكون هناك همسة وطنية إلى 
احلكومة واملعارضة وهم بكل ثقة ذوو 
رأي سديد وفكر رشيد ندعوكم فيها 

إلى املصاحلة والتسامح ملصلحة الكويت 
الغالية وشعبها العزيز ونأمل أن تكون 

في األيام القليلة القادمة بادرة خير 
مرتقبة.

من املتوقع قيام الثورة على الرقابة هذه 
األيام من الفوج الغاضب من الكتاب 
والروائيني.. احلاصل شيء مخيف 
بدأ بوأد كتابات ابداعية على أيدي 

كتاب مبدعني جعل الكل يتساءل.. ماذا 
يحصل؟ ملاذا هذا التكميم املتعمد لألدب 

والثقافة؟ ما الهدف وراء كل ما هو 
حاصل؟ هل هي تراجعات خلفية لبلد 
كان منارة للثقافة على مستوى العالم 

أجمع..
حني ملست تألم د. سليمان الشطي 
جترعت من احلزن ما فاق داخله.. 
أديب يشار اليه بالبنان.. من أوائل 

أعضاء رابطة األدباء قبل أن يولد من 
يعمل اليوم في مراقبة الكتب.. له من 

الدراسات واإلنتاج األدبي في وقت يكرم 
فيه غيره بدءا من دول مجلس التعاون 
اخلليجي إلى الوطن العربي إلى العالم 

أجمع..
زادت حسرتي حني نزل في صحف 

البلد شكاوى عدة عن منع كتب 
وإنتاجات مبدعة فحني قرأت مقال 
الكاتب وليد الرجيب والذي له باع 

طويل في عالم اإلعالم املكتوب زادت 
حسرتي..

حني قدم احملرر الفي الشمري بعمل 

حتقيق صحافي مع كبار الكتاب وعلى 
رأسهم السيد طالل الرميضي ممثل 
الكتاب واألدباء في الرابطة فتح باب 
األمل لعالج واقع غير صحيح وغير 

سليم لرقابة الكتب..
زادني األمر حسرة على ثقافة تباد 
حني استمعت لندوة أديرت من قبل 

كتاب وشخصيات أدبية وقانونية بهذا 
الشأن..

حتى قرأت مقالة الزميلة املبدعة إقبال 
األحمد في ذات الشأن..

آراء البشر تختلف كل على حسب 
جتاربه وثقافته ومن منظوره 

الشخصي. فإبداع الكاتب حتت هذه 
املطرقة.. تدق وتقطع حتت بنود مطاطة 

ال يتفق عليها اثنان.. الرأي األول هو 
املعتمد والذي يسير عليه اآلخرون.. 

واملنع ألجل املنع دون أن يكون ملتخذ 
الرأي صلة باألدب واخليال واإلبداع.. 

كيف يتحكم مثل هذا بإنتاج أدبي 
يغلب عليه احلس اخليالي حتت أي 

مسمى للمنع.. ناسني أننا في مجتمع 
منفتح مثقف ميلك من أدوات التواصل 
االجتماعي ما يفوق قدرة البعض على 

الوصول حملتواه.. إن كانت احملطات 
الفضائية من األزمنة القدمية وهي 

التي تعد باآلالف جامعة بني صوت 
وصورة وتلفاز يعيد ما سبق وقدم 

فهناك اإلنترنت.. الهواتف الذكية التي 
ميلكها ذو اخلمس سنوات والتي يلج 

من خاللها لكل املواقع عن طريق غوغل 
والفيسبوك وغيرهما.. هل متلك الرقابة 

وقف مثل تلك األدوات؟
لألسف، كتب توقف على كلمة أو سطر 
أو معنى فهمه الرقيب وفق هواه ووفق 

جتربته..
نريد من يفهم املعاناة.. أن يقول اذا 

كانت الدول األخرى اإلسالمية أوال على 
خطأ في احتواء كتاباتنا فلم الكويت ال؟

لتحذف كتب احسان عبدالقدوس أو 
جنيب محفوظ من مكتباتنا.. لتصادر 

أشعار نزار قباني ومتنع اصدارات 
غادة السمان.. لتلقى كل أفالم األبيض 

واألسود ألن مضمونها غير مرغوب 
فيه.. لنمنع معرض الكتاب وننهي 
املشكلة من أصلها.. لنمنع دخول 
الهواتف الذكية وغلق كل قنوات 

التواصل فيها..
من ينصف الكاتب؟ نريد حال من ولي 
األمر.. نريد تبرئة ساحة األديب الذي 

يعتبر كتابه وإنتاجه تهمة يعاقب عليها 
مبنع وبإحالة..

waha2waha2waha@hotmail.com

Sns6666@yahoo.com

kalematent@gmail.com

ذعار الرشيدي

دالي محمد الخمسان

هيا علي الفهد

ثالثيات
 السينما 
وإبطال 
املجلس!

املصاحلة 
م فيها مسلَّ

من ينصف 
الكاتب؟
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انتظارات

كلمات Q8naifQ8@gmail.com

saad.almotish@hotmail.com

نايف الجاسمي الظفيري

سعد المعطش

من السهل جدا أن نكون صنيعة مجتمع، ومن 
السهل ايضا أن يشكل هذا املجتمع شخصياتنا 

ويبلور افكارنا وفق وجهة نظره، فنحن املتعاطون 
معه شئنا أم أبينا.

في بداية الصف الثاني الثانوي كان معي أحد 
الزمالء واسمه »علي« وهو شاب عربي من احدى 

اجلنسيات القريبة، منا وكان أحد املقيمني بصورة 
قانونية ويحمل البطاقة املدنية للمقيم بصورة 

رسمية، شاب بجسم ضئيل وال يتمتع بأي خصلة 
من الوسامة، مهادن الى حد اجلنب، فقير جدا لدرجة 

أنك ترى مالمح كلمة الفقر بني عينيه، قنوع ال 
يريد إال أن يكون أحد الطالب الذين يحترمهم 

الناس فقط ال غير، فهو من فهم أن هذا هو مستواه 
املعيشي ورضي بذلك، إال أن ذلك املجتمع لم يأبه 

لطلبه الصغير بل كان محط سخرية الكثير من 
طالب املدرسة والكثير من خارج املدرسة، فاللبس 

بسيط جدا واللهجة التي يتكلم بها ال توحي 
للمستمع إال بالتندر، فهو بني ارتكاز لهجته األم 
في لسانه وبني تقليد لهجتنا املضحك من لسانه 
الغريب، والغريب في األمر انني كنت من زمالئه 

الذين يحبهم فنحن لم نكن نحرص على إزعاجه، 
وهو لم يعان إال من الذين ال يقدرون إال عليه.. ذلك 
املسكني، وبعد مدة من الزمن غاب عن املدرسة ولم 

يكن ممن يفقد حضوره، وعند عصر أحد األيام 
وإذ به يطرق باب بيتنا ويطلبني للخارج، خرجت 
معه للساحة املقابلة للمدرسة االبتدائية التي كانت 

بالقرب من بيتنا، وبعد الكثير من احلديث غير 
املفهوم إال انني استشعرت كمية الغضب التي كانت 

في داخله، وبعد ذلك طلبت منه ان يختصر.. علي 
ماذا تريد؟ فرد علي بجملة بسيطة ذات عمق لم 

استطع أن أفهمه ذلك اليوم، قال: سأكون شخصا 
آخر ولن أرحم أحدا وسأعمل على أن يعلم الكل 
أنني أقوى وأشرس من الكل. اعتقدت انه ميزح 

فهذا علي املنكسر الذي ال يريد ان يعلم بحضوره 
أحد حتى ال يتندر أو يتنمر عليه.

املهم ـ وحلداثة السن ـ أنني اتفقت معه على 
ضرب أحد التالميذ املزعجني غدا عند خروجنا من 
املدرسة، وعند الصباح كنت أبحث عنه في املدرسة 

ولم أجده وفي نهاية الدوام خرجت وإذ بي أرى 
علي وهو يتأهب لالنقضاض كالذئب وبلحظات لم 

أره إال وقد انتقم من العالم بذلك التلميذ املزعج، 
حتى انني شاركت معه في بداية الهجوم ولم 

استطع إال أن أخلص ذلك التلميذ من بني يديه في 
نهاية املعركة خوفا عليه من املوت أو اإلغماء. فعلي 

مثل به شر متثيل لدرجة أن أصحاب ذلك التلميذ 
نسوا أنني مشترك مع علي في بداية املعركة، 

وتتالت املشاكل من علي حتى كرهت أن يكون أحد 
املعارف أو أحد الزمالء، فقد وصل الى مرحلة أنه 

يسأل عن أقوى مراهق في املنطقة حتى يكسر 
شوكته ويهني املجتمع ككل بضرب ذلك املتنمر او 

من يعتبر نفسه شجاعا، وفعال بنى علي لنفسه 
سمعة ال بأس بها بني أبناء جيله وكان أحد أشرس 

املراهقني آنذاك، إال أن االحتالل العراقي للكويت 
قطع التواصل بيننا وال أعلم أي دار تؤويه اآلن 

وأي بلد يسكن، إال أنني ومن واقع التجربة علمت 
أن املجتمع املتصدع يصنع املجرمني ويصنع من 

احلنون شخصا مجنونا.. هل يذكركم »علي« بأحد؟ 
أال يشبه الكثيرين ممن نعرف أو نسمع عنهم في 
املجتمع؟ كم عليا صنع هذا املجتمع؟ وكيف انتقم؟ 

وهل سيكتفي؟ وهل من احلكمة أن ندفع بالشخص 
احلنون الى اجلنون؟ وهل هناك خطة لذلك أم أنها 

كما عهدنا عالبركة؟

النحنحة هي صوت يصدره اإلنسان لثالثة 
أسباب: أولها محاولة حتسني الصوت وتسليك 

احلبال الصوتية لتمكني مخارج احلروف 
وتوضيحها قبل الغناء أو احلديث محاولة من 

اإلنسان أن يكون حديثه مفهوما لكل من يستمع 
له. والنحنحة الثانية تستخدم للتنبيه بوجودنا في 
نفس املكان الذي يتحدث فيه شخص ما والتنبيه 
لكل متحدث قد أخطأ بحديثه وأن يغير املوضوع 
الذي كان يتحدث فيه، أو التنبيه بوجود شخص 
ما ال يراد له أن يسمع ما يقال أو لوجود شخص 

يقال عنه شعبيا »ينوقل حكي«.
وبالنسبة للشخص األخير تكون النحنحة مدعاة 
حلدوثها عند وجوده في أي مكان، فهذه النوعية 

من اشباه الرجال لها تواجد كبير في مجتمعنا 
مما جعلنا نستحق أن يطلق علينا لقب جديد وهو 

شعب النحنحة ألنها ستكون ديدن مجالسكم.
النحنحة الثالثة تكون عند حدوث أمر مخجل 

ومحرج صدر من أحدهم، وتكون النحنحة حملاولة 
اخفاء احلدث الذي وقع ولكن املصيبة أن النحنحة 

ال ميكنها أن تخفي الرائحة املصاحبة للصوت 
الذي سمعه اآلخرون.

النحنحة مشابهة إلى حد كبير في احلروف 
للتنحية، فهناك من يطالب البعض بالتنحي 

في حال اخطأ أحد يعمل ضمن فريقه ولكنهم 
حني يخطئون ال يتنحون بل إنهم يزيدون من 
نحنحتهم ليقولوا للناس إنهم موجودون، لذلك 

عليكم أن تنتبهوا للنحنحة الثالثة فقد سمعنا ما 
ارادوا أن يخفوه وشممنا الرائحة التي فاحت منهم 
ومن لم يسمع أو يشم فعليه أن يراجع طبيب أنف 

وأذن.
أدام اهلل آذانكم وأنوفكم سليمة لتسمعوا 

وتستنشقوا، وال دام أهل النحنحة الذين يريدون 
إخفاء ما صدر منهم...

من حنون
إلى مجنون

النحنحة 
وتوابعها

مسار ُحر

رماح


