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التردد
كلمة اليوم ليس بالتردد 

الفضائي إمنا بالتردد 
الشخصي، باألمس 

البعيد كان التردد يعد 
من الصفات النادرة التي 
ميتلكها بعض الشخوص 
في مجتمعاتنا، أما اليوم 

أصبح التردد طابعا 
ميتلكه العديد من األفراد 
سواء في حياتنا اليومية 

أوالدنيوية، وقبل أن 
نخوض بني خيوط 

التردد وسطور حياكتها 
في ذاتية اإلنسان 

وجب علينا أن نعرف 
ماهو التردد؟ ومن هو 
املتردد؟ لكي نصل في 

نهاية مقالتنا لبعض 
احللول للعالج واالبتعاد 

عن مرض التردد.
التردد هو عدم لقدرة 

الفرد على حتمل 
مسؤولية قراراته، 

لذا جند حاملني ذلك 
الڤيروس يتأخرون في 

قراراتهم في الوقت 
املناسب وهذا يجعل 
من تلك الشخوص 

مصابني على الدوام 
بالقلق، وإذا أردنا معرفة 

تلك الشخوص وكيف 
يتم اكتشافهم توجد 

العديد من التصرفات 
السلبية تكون واضحة 

على املترددين ولكن 
تلك السلوكيات عديدة 

يصعب رصدها في 
سطور مقالتنا ولكن 

سوف نذكر البعض منها 
وأهمها:

التسويف: فاملتردد 
جنده على الدوام يقوم 

بتأجيل كل شيء البد أن 
يتخذ فيه قرارا. 

التهرب: هي املرحلة 
التالية للتسويف، فبعد 

التأجيل يأتي التهرب من 
أي شيء به قرار ومن 

بعض حاالت التهرب هو 
النوم لساعات طويلة.
حياة بال هدف: وتلك 

نهاية من ميتلكهم 
التردد، فلكي ال يأخذ 
قرارا يجعل حياته بال 

هدف أو مستقبل.
تلك الكلمات كانت 

تفسيرا مبسطا للتردد 
ومن هم املترددون 
لكي نصل حللول 

ليست بجذرية بل هي 
اقتراحات مساعدة 

لكي التصل بنا احلال 
بأن تصبح حياتنا بال 

هدف، الكل يخاف 
ويفكر في غد وينسى 
أن يعيش يومه بحلوه 
ومره، فلماذا اخلوف 

من الــغد؟ إن اخلوف 
هو عامل أساسي في 
التردد إلى أن يجعل 

الفرد يخاف من احلياة 
نفـسها، فباالبتعاد 

عن اخلوف نقدر أن 
نبنى املستقبل ونرى 
الغد بنور األمل، تلك 
الطاقة إذا مكثت في 
عقل اإلنسان وقلبه 
ونقصد هنا »األمل« 

جند الفرد ينمي قدراته 
وطاقاته بطاقة إيجابية 

ال تهاب اخلوف أو 
الفشل، وهنا جند العامل 

الثاني لعالج التردد 
وهو تنمية املهارات 
والقدرات والهوايات 
بجانب هذا البد على 
اإلنسان أن تكون له 

قدوة يحذو حذوها في 
التقدم واالرتقاء ليصل 

إلى هدفه، فعندما منتلك 
القدوة منتلك الهدف، 

مما يجعلنا أن نقدر على 
صنع القرار دون خوف 

أو تردد.
٭ مسك اخلتام:

النصح أرخص ما باع 
الرجال فال .. تردد على 

ناصح نصحا وال تلم

إن النصائح ال تخفى 
مناهلها .. على الرجال 

ذوي األلباب والفهم 

محلك سر

noktat_dooa@hotmail.com

a.alsalleh@yahoo.com

أمينة العلي

د.عبدالهادي الصالح

العالم دائما يتحمل دفع فواتير غالية الثمن بسبب حماقة 
من ارتكبها بحق شعبه، فمثال األملان يدفعون ثمن حماقة 

هتلر، أما نحن فندفع ثمن حماقة كم من األشخاص وصلوا 
إلى كرسي أعطاهم احلق بجرح شعور اآلخرين، انخدعنا 

باملظاهر وفرقتنا الظنون.
النائبة صفاء الهاشم تقول: يجب أن تسقط اجلنسية 

الكويتية عن الوافدة املتجنسة املتزوجة من كويتي بعد 
وفاته أو بعد الطالق وذلك حتى ال تطالب بتجنيس أبنائها 

من زوجها اجلديد الوافد، الفتة إلى أنه سيتم استدعاء وزير 
الداخلية ملناقشته في هذا املوضوع.

النائبة صفاء الهاشم.. لو أنك مطلعة على القانون لكنت 
عرفت أنه قانونيا ال يحق للكويتية املتجنسة سواء كانت 

أرملة أو مطلقة منح أبنائها غير الكويتيني اجلنسية  الكويتية 
إال إذا كانت جنسيتها أولى بالتأسيس وبصفة أصلية 

مادة أولى! أموت وأعرف ملصلحة من الشو اإلعالمي اللي 
حضرتك واخذة فيه دور البطولة؟! أقول للجميع وبكل أمانة: 

إن اإلنسان عندما يكتشف أن عنصريته سبقت عقله يبدأ 
بالكالم الفوضوي الذي يهدف من ورائه إلى تلميع موقفه 

املخجل احلزين..
أدعو ربي أن يرزق نفوسنا االطمئنان واحلمد هلل أنني 
كويتية ويحكمنا شيخ عادل حكيم وهو أمير اإلنسانية 

الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه.
اجلنسية والء وانتماء، وأغلى من أن تكون »كرتا انتخابيا«، 

هل أصبحت اجلنسية الكويتية للمتجنسة وسيلة لالستغالل 
النفسي واملعنوي واملادي؟ افتحي باب التسامح عساك 

تسلمني، ترى العمر ما هو مضمون والكلمات الطيبة زهور 
ال تذبل أوراقها.

لكن من كانت عيونه على صناديق االنتخاب غير مستبعد 
منه »التفرعن« على أبسط الناس، بعض نواب مجلس األمة 

اللي مفروض ميثلوننا مع األسف اكتشفنا انهم ميثلون 
علينا، البعض يتبنى مواضيع في مصلحة قواعده االنتخابية 

ويتجنب أي موضوع أو قضية سلبية تثير قواعده، وذلك 
من أجل احلفاظ على أصواتهم قدر املستطاع، ضاربني عرض 
احلائط مبصلحة بلدهم، وبعضهم يبدون اهتمامهم باحملافظة 

على املال العام وهم األكثر خرقا للقوانني )الواسطة(.
النائب علي الدقباسي يتعهد مبتابعة قانون خفض سن 

التقاعد حتى إقراره كونه يشمل شريحة من األسر الكويتية 
ويؤدي إلى حلحلة قضية البطالة، هل يعلم النائب ان خفض 
سن التقاعد مصيبة اجتماعية ومالية؟ أرجو دراسة إيجابيات 

وسلبيات هذه القضية حتى ال يتورط الناس بها.
تصريحات بعض النواب لالستهالك احمللي فقط وشو 
إعالمي، مثال طرح قضية التركيبة السكانية ما هي إال 

إلشغال الرأي العام، وحتميل الوافد 1000 دينار عند إصدار 
الليسن و500 عند جتديد دفتر السيارة، فضال عن حتمله 

الرسوم الصحية ورسوم اإلقامة وغير ذلك، هل هذا عدل؟! 
هل شوارعنا فيها شبكة مواصالت شاملة لكل املناطق؟ هل 

بها مترو أنفاق وسكك حديدية حتى تطلبوا من الوافد أال 
ميتلك أكثر من سيارة باإلضافة الى الرسوم املبالغ فيها؟! 

هذه تصريحات ال تخدم املصلحة العامة على اإلطالق، هذه 
تصريحات تخلق بلبلة وتفرقة عنصرية بني املواطن والوافد، 

مصيبتنا أننا لم نعد نفرق بني ما هو في صاحلنا أو ضدنا 
أو في صالح اآلخرين.

اللهم انظر إلينا نظرة تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا 
وتردنا بها إليك ردا جميال.

بث التاجر )ع( همومه لرفيقه في احلج املرحوم احلاج 
عبداحلسني بهمن )ابوموسى( قائال: كلما خرجت من خسارة 
دخلت بأخرى أكبر! وتدهورت احلالة عندي، حتى اضطررت 

الى الديون والقروض من والدي لتعومي جتارتي، واآلن انا في 
حيرة من أمري!

قال له بو موسى، أنا عكس ذلك متاما! فتجارتي - بفضل اهلل 
- مزدهرة جدا، وتأتيني األموال واالستثمارات من غير حساب!

انبهر التاجر )ع( نادبا حظه املتعثر.
لكن ابو موسى بهمن استدرك صاحبه: لكن أقول لك السر في 
ذلك: أنا أتاجر مع اهلل سبحانه، أخرج احلقوق الشرعية، وأبذل 

مشاريعي اخليرية للمحتاجني في أنحاء املعمورة. وذلك هي 
أسباب البركة،فما عند اهلل ال ينفد أبدا.

صاحبنا )ع( عاد من احلج وبدأ يسنت بسنة ابو موسى التي هي 
مفتاح البركة، وبالفعل بدأ يسدد خسارته، ثم حتول الى الربح 

الوفير، وهو اآلن من كبار جتار السوق، ما شاء اهلل عليه.
كان املرحوم احلاج عبداحلسني بهمن - الذي انتقل الى رحمة 

اهلل تعالى في األسبوع املاضي - دائما يقول »انا أتعامل مع اهلل 
تعالى، فمثال عندما أتبرع مببلغ في سبيل اهلل لأليتام أو بناء 

مساكن لهم او بناء مستشفى لعالج الفقراء واأليتام أو مدارس 
ومساجد... الخ، اهلل سبحانه وتعالى يعوضني بعشرة أضعاف 

املبلغ«.
كان يحب في أي عمل خيري ان يبذل منفردا على إجنازه 

كامال، من األلف الى الياء.
عندما كان يدخل احلرم ألداء فريضة احلج كان دائما ينشغل 

بقراءة القرآن وأداء الصالة عن أهله وأقربائه. 
املرحوم كان رجال عصاميا لم يرث من والده أمواال، بل كافح 

بذاته، وعلى أكتافه بنى إمبراطوريته اخليرية.
كان املرحوم ال يفارقه كتاب اهلل خاصة في وقت السفر في 

قاعة االنتظار كان دائما مشغوال بقراءة القرآن الكرمي.
هنيئا ألبي موسى مشواره اخلير، وهي رسالة لكل الالهثني 

وراء الدنيا ليال ونهارا: تاجروا مع اهلل تبارك وتعالى وتذكروا 
أن ما عند اهلل خير وأبقى.

* في هذه األيام فقدنا مجموعة من شبابنا وهم في زهرة 
أعمارهم نتيجة حوادث قاتلة، منهم:

ميثم بن احلاج جواد العطار
علي منصور األمير

عبدالرحمن حسني املعتوق
ساعد اهلل قلوب اآلباء واألمهات واألبناء وألهمهم جميل الصبر 

وحسن العزاء.
حفظ اهلل أحباءكم ورحم اهلل جميع املتوفني. وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون.

الكويتية املتجنسة 
وصفاء الهاشم

بو موسى 
عبداحلسني بهمن

نقطة ضوء

م. 36

تعجب النملة من احلجم الكبير للخنفساء 
التي بدورها تعجب من ضخامة جسم 

الفأر الذي يدهشه االرتفاع الشاهق 
ألقدام العنز أو املعزة. لذلك هو يتساءل، 
على الدوام، عن كيف يتحرك كائن بهذا 

احلجم العظيم والوزن الثقيل؟ وهو 
السؤال الذي تطرحه العنز على نفسها 
كلما مرت قرب الثور الذي قد حتتويه 

شاحنة نقل مع عشرة ثيران سمينة 
أخرى. وحتى هذه الشاحنة الكبيرة تبدو 

كلعبة من لعب االطفال حني متر قرب 
قطار طويل قد يتم تفكيك مقطوراته ويتم 

حتميلها في جوف سفينة عمالقة. فلكل 
كبير أكبر منه.

> > >
ولو اننا عكسنا اآلية وكيف ينظر الكبير 

إلى الصغير لكانت الدهشة والعجب 
ورمبا السخرية. فالثور البهيم الضخيم 

اجلسيم يعجب من ضآلة العنز التي 
حتما تضحك كلما صدفت الفأر القزم 

الذي بدوره يسخر من حقارة اخلنفساء 
التي ال تستطيع ان تخفي دهشتها من 
صغر حجم النملة. وقد يدور النقاش 

في مجتمع اخلنافس عن ضرورة لفت 
انظار النمال إلى معرفة حجمهم احلقيقي 
وابداء االحترام الواجب لعظمة اخلنفساء. 
فاجلميع يقيس األمور على نفسه. وكذلك 

نحن البشر نقيس صحة االشياء أو 
انحرافها مبسطرتنا التي وضعناها حسب 

واقعنا ومفاهيمنا نحن.
> > >

ثمة معضلة أخرى تتجاوز النمل 

واخلنافس واملعيز وتتجلى باالختالف 
الهائل بني السفينة العظيمة وبني عيون 

النملة الصغيرة. فرغم حقيقة وجود 
السفينة، وضخامة حجمها، وأهميتها، 

وقدرتها على حمل جميع النمل في الكرة 
األرضية، فإنها ال حتظى باعتراف منلة 

واحدة يعجز مدى الرؤية في عيونها 
الصغيرة عن استيعاب صورة كاملة 

للسفينة فال تتمكن النملة من رؤيتها. 
وال أحسب البشر بعيدين عن حال 

النمل او النمال. ذلك ان بعضنا ينكر 
احلقائق املوجودة املرصودة املشهودة 
بسبب عجزه عن الرصد والرؤية. فهو 

صادق في اإلنكار بسبب عدم قدرته على 
الرؤية ال بسبب قدرته على الفهم. واهلل 

املستعان.

مما ال شك فيه أن للصبر األثر اإليجابي 
على صاحبه، فالصبر اسم من أسماء اهلل 
احلسنى، وهي صفة يحب اهلل أن يتخلق 

عبده بها، وذكر الصبر ومشتقاته في 
القرآن الكرمي 103 مرات، فللصبر فوائد 

عجيبة يكون بها اإلعجاز في معاجلة 
أصعب األمور، والبالءات على العبد منها 
فقد الوالدين أو أحدهما أو فقدان ثروه 

طائلة أو مرض أو غدر.. إلخ من املشاكل 
التي يتعرض لها اإلنسان في حياته، وليس 

هذا فحسب ـ فمن تربية اهلل لعبده أن 
يجعله يبتلى ويصبر حتى تتم مكافأته 

ومن ثم يبتلى ويصبر حتى تتم مكافأته 
بالفرج وهكذا إعادة تدوير لألخالقيات 

السيئة واحلسنة في نفس اإلنسان، 
فالسيئة تتم معاجلتها وتهذيبها واستبدالها 

باألفضل باالبتالء، واألخالق احلسنة 
تسمو وتزهو أكثر في نفسية العبد.
وللصبر عالج للكثير من األمراض 

النفسية، ونفاده أثبتت اإلحصائيات أنه 
يؤدي إلى آثار صحية ونفسية خطيرة 

منها السكتات القلبية والدماغية واالنتحار 
وإدمان احملرمات، عافانا اهلل وإياكم.

كما أن القرآن أعطانا وصفات عالجية 
تعيننا على مصائب الدنيا من مالزمة 

للصبر وتعني عليه منها الشكر فيقول 
عز وجل في كتابه الكرمي )إن في ذلك 

آليات لكل صبار شكور ـ إبراهيم: 5(، 
كما وعد اهلل عز وجل من صبر اخلير 

الكثير لقوله )إمنا يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب ـ الزمر: 10(، ومن الوصفات 
السحرية املعينة للصبر - عجيبة األثر – 
أال وهي الــباقيات الصاحلات )سبحان 

اهلل ـ احلمد هلل ـ ال إله إال اهلل ـ اهلل أكبر 
ـ ال حول وال قوة إال باهلل( فهي املعينة 

وهي مبنزلة اليد اليمنى لإلنسان، فالتزام 
العبد بها ينعكس عليه باخلير واملساعدة 
والعون دون اللجوء ألحد من البشر في 

مواجهة مصاعب احلياة.
ولعل هناك بعض البشر من يجزع 

ويتطير على اهلل عند البالء مما ينعكس 
عليه بالسخط والعقاب من رب العباد، 

فيذّكر اهلل عز وجل عبده محمد )فاصبر 
حلكم ربك وال تكن كصاحب احلوت إذ 

نادى وهو مكظوم ـ القلم: 48( فيذّكر اهلل 
عز وجل سيد اخللق سيدنا محمد ژ بأال 
يفعل ما فعله صاحب احلوت يونس گ 

عندما فر هاربا من مواجهة قومه بعدما 
يئس من إميانهم باهلل واستنفد صبره، 
ولم يخرج من بطن احلوت حتى أدرك 
بظلمه لنفسه لقوله )فلوال أنه كان من 

املسبحني، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 
ـ الصافات: 144-143(.

وأخيرا وليس آخرH، قال تعالى 
)ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع 
ونقص من األموال واألنفس والثمرات 

وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون، 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم املهتدون ـ البقرة:157-155( 

فالصبر مفتاح الفرج، وهو رغم صعوبته 
طريق النجاح ال للفشل، وهو خلق األنبياء 

واملرسلني.

نوافذ مشرعة.. وأدوار كثيرة.. إياك أن 
تنسى املتعة وسط الزحام! 

االستعداد لصالة الفجر، أذكار الصباح، 
إيقاظ األطفال للمدارس، إعداد وجباتهم، 

اإلشراف على مظهرهم قبل اخلروج 
من املنزل، توديعهم، حتضير إفطار 

يخدم إجناز الصباح، والبدء مبهام اليوم 
الباقية.. هكذا تبدأ أيامنا وقد تختلف 

بالنزر اليسير، غير أنها متسلسلة 
ومستمرة مع كل يوم جديد.

تصور أن كل تلك األدوار هي نوافذ في 
بيتك، وعليك أن تفتحها كل يوم، تزيل 
الستار، وتفتح النافذة مع كل شروق، 

ولتبدأ احلياة ويدخل النور، عليك أن 
تفتحها وأنت مبتسم، عليك أن تفتحها 

وأنت سعيد، عليك أن تفتحها وأنت 
مستعد، فهل أنت تستطيع؟

إن ما نؤديه اليوم من أدوار وما نسمعه 
أنفسنا من حديث ذاتي هو نتاج بيئة 

نشأنا عليها وأحاديث سمعناها سلفا من 
عائالتنا. قد ترث من أحد نبرة صوت 

تعتاد عليها وميقتها أبناؤك، قد تأخذ من 
آخر تسلطا يزعج من حولك، قد تكرر 

عبارات حتفظها جتعل من يومك سيئا، قد 
تفعل كل ذلك وأنت لست مبدرك وال واع. 

ماذا لو فتحنا النوافذ كل يوم بإرادة 

مختلفة عما اعتدنا عليه؟ ماذا عن اختيار 
السعادة واالبتسام واالستعداد؟ ماذا لو 

بدأنا حياة نستمر بها كما نريد ال كما هو 
معتاد وشائع.

علينا أن نبدأ ونستمتع بالبدء والوصول 
واالنتهاء، علينا أن نستمتع أكثر، علينا 

أن ننسى فكرة »أداء الواجب واملسؤولية« 
علينا أن نعيش حلظات اإلجنازات 

الصغيرة، فكل نافذة هي مهمة، وكل 
مهمة تؤديها وأنت سعيد ستؤثر أكثر 

وتبقى في الذاكرة بصورة أكبر.
نوافذ مشرعة.. وأدوار كثيرة.. إياك أن 

تنسى املتعة وسط الزحام! 
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سقاية

إذا كان لقائي األول مع املنشد الكويتي 
مشاري العرادة، رحمه اهلل، ال ينسى، 

فهو بعد موته درس حي ومتواصل لقوة 
كلمات وتأثير مشاري وإخوانه، ممن 
يجاهدون ويقودون أجياال بحروفهم 

وأناشيدهم، فيهدي اهلل بهم.
كان ذاك اللقاء في ليلة جميلة من ليالي 
شتاء صحراء الكويت بدعوة من زميل 
اخلير واإلنسانية عبدالرحمن املطوع، 
حيث دعاني للحديث مع هؤالء النخبة 
عن مواضيع البحوث ودراسات الرأي 
العام بالكويت والعمل اخليري، وكان 

مشاري من بني هؤالء، ولم أكن أعرفه 

شخصيا وال حتى اسمه من قبل، ولكن 
أنشودته »فرشي التراب« محفورة في 

ذاكرتي.
في نهاية اللقاء دار حديث أوسع 

للتعريف باحلضور ومر اسم مشاري 
علي مرور الكرام دون لفت نظري. 

ولكن، ما ان قال صديقنا إن هذا صاحب 
أنشودة فرشي التراب، حتى أصبت 
بذهول وشعور القزم أمام العمالق، 

وطلبت التصوير معه، وقلت له ممازحا: 
إن أناشيدك أهم من أبحاثنا!

هكذا لقوة وعمق كلماتهم في حياتهم 
وبعد رحيلهم ذات األثر املمتد الذي 

شاهده العالم وحتى اختاره جمهور 
فضائية كبرى كشخصية األسبوع 

متفوقا على غيره، كداللة لها رمزيتها 
وأهميتها بدور مشاري وأمثاله.

في حياة مشاري دروس ومواعظ بثها 
بأنشودته ذائعة الصيت واألثر، وفي 
موته عبر أعمق دقت أعماق نفوسنا، 
وكل من يعمل بالكلمة منتجا وناشرا 
وكاتبا وقارئا بأن كلماتنا إما لنا وإما 

علينا. فهنيئا لكل من خط قلمه ونطق 
لسانه بخير فوعظ ورفع ظلما وقاوم 
عدوانا، فكانت جوارحه شاهدا له، ال 

شاهدا عليه.

د.سامر أبو رمان

قوة كلماتهم.. 
مشاري العرادة


