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ولو كان 
أكثرهم كذلك

قال تعالى )قل ال يستوي 
اخلبيث والطيب ولو أعجبك 
كثرة اخلبيث فاتقوا اهلل يا 
أولي األلباب لعلكم تفلحون( 
اآلية 100 من سورة املائدة.
املفاهيــم اخلاطئة  من 
اليوم  العالم  املنتشرة في 
للكثرة قيمة ذاتية  أن  هو 
وأنها دليل على املصداقية 
والصحة واجلودة بل هناك 
من يرى في »األكثر« برهانا 
على صــدق الناس وحجة 
على صحة املطالب واملناهج 

واالفعال واالقوال.
وهذه هي مصيبة العصر 
بل ان الناس اليوم حتدد من 
تقتدي بهم مبن له الكثرة 
والغلبة وترى كثرة املتابعني 

موهبة إلهية.
ولذلك جــاءت القواعد 
القرآنية لكــي تبدد ظالم 
العقــول الفارغــة فتضع 
لنا قواعد راسخة يتم من 
العلم  خاللها فتح بوابــة 
على مصراعيه فاإلنسان 
ال يستطيع أن مييز احلق 
اال بعــد أن يفرز اخلبيث 
مــن الطيــب وال ريب أن 
اخلبيث كثير معلوم متعدد 
وهذا ينتج أشكاال متعددة 
الوهم واالعوجاج في  من 
الرؤية كيفما كانت وفى أي 
موضوع كانت، ولقد أراد اهلل 
سبحانه وتعالى أن يؤكد أوال 
على عدم استواء اخلبيث 
والطيب، فالطيب هو اخلير 
بعينه، أما اخلبيث فإنه الشر 
بعينه وال خير فيه وال منه.
أحيانا جند أن اخلبيث 
التنافس  يدخل في سياق 
اإلنساني، وهنا البد أن نؤكد 
على أن الســبب هو خلل 
في رؤية االنسان وفساد 
في طريقة تفكيره، ولذلك 
فقد كان من الضروري جدا 
التدقيق في عمليات التعقل 
والتفكر والتأمل اإلنساني، 
لذا أوجب اهلل علينا أن نتأمل 
بعمق في املقدمات واألسباب 

والعواقب والنتائج.
أن  البعض  قد يقــول 
األمــور واضحة وظاهرة 
التدقيق  فال نحتاج هــذا 
اال أن الواقــع يعلمنــا أن 
الفكري شــديد  االلتباس 
األثر، واالعوجاج في فهم 
األشياء منتشر بشكل غير 
قابل للحصــر، ومن هنا 
كان مــن الواجب التدقيق 
في اختيــار منابع املعرفة 
ومصادرهــا والتأمل في 
فهم النص املعرفي بقواعد 
محكمة راســخة تخضع 
للتجديد وحتديث  دائمــا 
إننا  بالواقع، بل  موازنتها 
الواقع  مطالبون بتغييــر 
الى زمــن حضاري يجعل 
من احليــاة اليومية دائرة 
االبداعي  العمل  من دوائر 
املــوزون مبيــزان احلق 

والعدل واالميان.
ومن هنا جاءت القاعدة 
الكثرة  بأال نعتبر  الذهبية 
معيارا للصدق، وأوضح لنا 
حقيقــة أن الناس مييلون 
الى الفســاد والشــهوات 
واألمنيات والتقلبات رغم 
أنهــم مجبولون على حب 
اخلير وأن أكثرهم باعتبار 
العنوان اجلمعي هم مصداق 
للخلل في املجتمع البشري، 
ولذلــك خاطب اهلل النفس 
الترهيب  البشرية بلسان 
والترغيب وهمــا جناحا 
الى أهمية  لينبهنا  التربية 
عدم التسارع الى االعجاب 
مبا هو كثير، اذ أن الكثرة 
البهرجة والزينة  هى نتاج 
النفس  واألكاذيب وأرشد 
الــى أن هذه كلهــا أوهام 
وزخــارف ال تعمــد أمام 
احلق، وأن األجدر باالنسان 
الواعي املؤمن باملبدأ االمياني 
والفالح االلهي أن ينبذها وال 
يسمح لها بأن تؤثر فيه في 
املواقف، وأن عليه أن يكون 
وقورا متزنا يعيش حياة 
هادفة واعية حلقيقة الرسالة 
االلهية التي هي رسالة نحو 
االرتقاء باالنسان وحتريره 
وليــس تخديــره بغوغاء 

االكثرية وأوهامها. 

احلكمة سراج العطاء

@MKMALYASEEN
alyaseen86@hotmail.com

محمد خالد الياسين 

عبدالمحسن محمد الحسيني

»يا جبل ما يهزك ريح« مقولة تترد حينما يراد اإلشارة 
إلى الصالبة والقوة للمراد التحدث عنه إليه وحينما أستشهد 
بهذه املقولة، فإنني أعني مدى القوة التي تربط بني الكويت 
وجمهورية مصر العربية على الصعيد الرسمي والشعبي، 
ال ميكن ألحد أن ينكر مدى رســوخ العالقات بني الدولتني 
وال ننسى مشاركة الكويت في حرب أكتوبر وكانت مشاركة 
عسكرية واقتصادية قامت بها الكويت خالل حرب أكتوبر، 
وشاركت الكويت بإرســال قواتها على اجلبهتني املصرية 
والســورية فضال عن مشاركتها في حظر تصدير البترول 
للدول الغربية الداعمة إلســرائيل، وال ميكن ألحد أن ينكر 
للشقيقة الكبرى مواقفها املشــرفة حيال الغزو الغادر في 
التسعينيات من القرن املاضي وإرسال الرئيس السابق حسني 
مبارك كتائب من اجليش املصري لتحرير الكويت من الغدر 
الــذي تعرضت إليه ليكون اجليش املصري من بني جيوش 
عديدة لدول صديقة وشقيقة أتت من كل بقاع العالم لتساند 
احلق الكويتي وال أحد ميكن أن ينكر اختالط الدم املصري 
بالدم الكويتي سواء لتحرير الكويت أو حروب العرب ضد 
الكيان الصهيوني ال احد ينكر دراسة آالف الطلبة الكويتيني 
في جامعــات مصرية منذ القدم وفي دولتهم الثانية مصر، 
وأيضا ال أحد ينكر وجود أبناء من الشــعب الكويتي لديهم 
مشــروعات كبيرة داخل جمهورية مصــر العربية وتقدمي 
السلطات املصرية كل التسهيالت للكويتيني، األمثلة عديدة 
وعديــدة ال مجال حلصرها في مقــال، وفي املقابل ال أحد 
ينكر دور الكويت فــي دعم االقتصاد املصري في مراحل 
زمنية عديدة وآخرها الفترة التي أعقبت تولي فخامة الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، إذ حرصت الكويت وبتوجيهات من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد إلى تقدمي أوجه 
الدعم املالي والسياسي ملواجهة اإلرهاب، وأيضا ال أحد ميكن 
أن ينكر استقبال الكويت ملئات آالف من اإلخوة املصريني 
في ديرة اخلير وعملهم بيننا في كل الوظائف ودور العمالة 
املصرية في الكويت دورهم كبير في شــتى املجاالت، وإذا 
حتدثت عن األمثلة ملا قدمته الكويت مبصر الحتجت أيضا 
إلى سلســلة مقاالت أو كتب حتى اسردها، اخلص من ذلك 
ان العالقات الكويتية - املصرية متاما مثل اجلبل لن تهزها 
ريح سواء كانت هذه الريح صادرة عن سيدة تزعم أنها متثل 
الشعب الكويتي وهي في الواقع تتحدث عن نفسها وشريحة 
محــدودة جدا ال متثل الكويتيني ككل والذين يدركون متام 

اإلدراك دور وقوة مصر باعتبارها الشقيق والسند.
زبدة احلچي: »العالقات بني البلدين والشعبني ضاربة في 
أعماق التاريخ يرويها النيل العظيم في مصر وفي الكويت 
نهر عارم من احملبة وان الشعبني ال يلتفتان إلى تلك اإلساءات 
التي تصدر عن أناس ال ميثلون إال أنفسهم«. مقولة معالي 

نائب وزير اخلارجية.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

استطاع ســمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك أن 
يعبر بالبالد خالل األيام احلرجــة لتعرض البالد ألمطار 
غزيرة ومتواصلة لم تشــهد البالد من قبل هذه الكميات 
الكثيرة من املياه التي غمرت الشوارع الرئيسية والداخلية.

لقد متكن بو صباح من إدارة األزمة التي مرت بها البالد 
ملا بذله وزمالؤه أعضاء احلكومــة ورئيس مجلس األمة، 
حيث حرص سموه على التواجد في وسط األزمة وقريبا 
من املواقع املتضررة واألحداث التي شهدتها البالد، ومما 
ال شــك فيه أن تلك اجلهود التي بذلها بو صباح مبعاونة 
إخوانه أعضاء احلكومة وبدعم مــن رئيس مجلس األمة 
أسفرت عن التغلب على كل املشاكل وإيجاد احللول املناسبة 
دون تأجيل.. لقد شهدنا كيف كان رجال الشرطة يتحركون 
في الشــوارع والطرقات للمساعدة في فك العقد املرورية 
ومساعدة السيارات التي توقفت في الطرقات، كذلك شاهدنا 
كيف كان يعمل رجال اإلطفاء لســحب املياه التي غمرت 
الشوارع وتســببت في توقف املرور، فقد متت معاجلتها 
على الفور وساعدوا في إزالة مياه األمطار التي بلغت نسبة 
ارتفاعها إلى مســتويات عالية، كذلك البد أن نحيي وزيرة 
اإلســكان التي شاركت وزير الداخلية واألشغال في تفقد 
املناطق املتضررة من السيول التي جرفت األتربة وكل شيء.
ولــوزارة الصحة أيضا دور فــي تخفيف املعاناة عن 
املواطنــني الذين تعرضوا ألمــراض الربو والضغط.. لقد 
عاشــت الدولة خالل األزمة التي مرت بها البالد بســبب 
األمطار الغزيرة لظروف صعبة وكلنا تابعنا احلركة املتواصلة 
والنشطة ملؤسسات الدولة.. والبد هنا من اإلشارة بالدور 
الكبير لرئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك الذي قام بقيادة 
كل أعمال مؤسسات الدولة خالل األزمة ومن مواقع قريبة 
من األحــداث.. وكان حريصا أن يقوم بعمله مبراقبة تلك 

التحركات.
وهكــذا هي عادة الكويتيني في األزمــات، لقد كنا أيام 
االحتالل الصدامي متكاتفني ومتضامنني وليس لنا إال هدف 
واحد وهو العمل من أجل دحر الغزاة وأخراجهم من بلدنا، 
وبفضل هــذا التكاتف والصبر اســتطعنا أن نتغلب على 
الغزاة وطردهم، وللكويت جتارب أخرى أيام الغوص قبل 
اكتشاف البترول، لقد اعتمد الكويتيون على أنفسهم وخرج 
اجلميع ليســاهموا في العمل لبناء الكويت، هكذا كنا دائما 
متضامنني ال نقبل أي محاولة خلرق تضامننا وال يســعنا 
إال أن نحيي صاحب الســمو الذي سهر طول األزمة ليتابع 
السيول واألمطار الغزيرة وكيفية التغلب على هذه األزمة 
ومراقبته لكل اجلهات التي ســاهمت في اجلهد املشــترك 

إلنقاذ البالد من أزمة األمطار والسيول.
هذه هي الكويت وهذا تاريخها، دائما يتضامن أبناؤها في 
األزمات تدفعهم روح الوطنية والوالء التام لوطنهم فلنحافظ 
على هذه الروح والتضامن الوطني، وليكن دائما شعارا كما 

قال جابر اخلير كلنا للكويت والكويت لنا.
من أقوال جابــر اخلير: »إن ما وصلت إليه الكويت من 
مكانة وسمعة دولية مرموقة إمنا يرجع الفضل إلى تكاتف 
أبناء هذا البلد ومتاسكهم وتعاضدهم، وعلينا اليوم أكثر من 
أي وقت مضى أن نحافظ على هذه الصفات األصيلة ألسرتنا 
الكويتية الواحدة وأن نرعاها ونزيدها وثوقا على مر األيام«.

واهلل املوفق.

يا جبل 
ما يهزك ريح

كل التقدير 
لرئيس الوزراء

زبدة احلچي

املوقف السياسي

شــايفك عزيزي القارئ وأنت تقرأ عنوان 
املقال وتضحك، شايفك، طبيعي تضحك وأي 
إعجاز هذا في شــارع كل سنة يغرق مع أول 
رشة مطر أو دمية خفيفة، أي هندسة تلك في 
رأس مهندس جعلت من هذا الشــارع عنوانا 
ملعاناة الشــعب الكويتي في كل موسم شتاء، 
لعلكم عانيتم ما عاناه أغلبية الشعب من أمطار 
األسبوع املاضي، ربي لك احلمد والشكر على 
نعمة املطر طبعا، باين موسم خير من أوله، لكن 
هذه األمطار قلت أو كثرت كشفت لنا معاجلة 
غريبة اعتمدها املسؤولون في الوزارات املعنية 
للتعامل مع البنية األساسية في الدولة، شارع 

فحيحيل منوذجا.
عزيزي القارئ، أيهــا املواطن الكادح، كم 
مرة أعيد سفلتة شارع فحيحيل في السنوات 
االخيرة؟ كم مناقصة وكم مشروعا أقيم على 
طول امتداد الشــارع من أوله الى آخره؟ وكم 

مره أعيد صيانته في نفس األمكنة التي عوجلت 
سابقا؟ انا شخصيا حسب ذاكرتي في اخلمس 
سنوات املاضية أعيدت سفلتة الشارع خمس 
مرات بل وحتى وقت كتابة هذا املقال، في كل 
موسم أمطار يعاد ترميم وسفلته الشارع، وأعتقد 
من نفس الشركات املقاولة، هم هم ال أحد غيرهم، 
ال شركات جديدة على الرغم من تكرار نفس 
األخطاء القاتلة، وتبدأ معاناة املواطن البسيط 
كل سنة مع األمطار التي أحالت شوارعنا الى 
بحر من احلصى ميطر سياراتنا من كل اجتاه 
على الشــارع، وحتول بعــض األماكن الى ما 
يشبه خباري )ونقع( في عرض األسفلت تلتهم 
السيارات التهاما، الغزالي ونفق املنقف منوذجا.

الفارق في األمر ان هذه السنة كانت األمطار 
أشــد من الســابق، تصحى الصبح ما تالقي 
سيارتك هذي قوية، السيل أخذ السيارة معاه 
في مشوار وراح، وبعضهم وجد سيارته فوق 

ســيارة أخرى، اللي فيكم شاف الڤيديوهات، 
ناهيك عن حاالت وفاة هذه الســنة والســنة 
املاضية على ما اذكر، يقولون املوضوع حول 
الى جلنة لتقصي احلقائق والنظر في األمور 
الطارئة، من وجهة نظري إذا حبيت متيت املسألة 
حولها الى جلنة، األمر ليس في حاجة الى جلان، 
الشق عود، األمر محتاج )لنفضة( حقيقية في 
الوزارات املعنية، أفعال وليس أقوال، حساب 
وعقاب للمقصر حتى يرتدع ويتعدل البعض، 
أما التصريحات فنسمعها من سنني وفي كل 

غرقة مع أمطار الشتاء لألسف.
املواطــن، احلكومة في  ختاما، عزيــزي 
السبعينيات كانت تخطط إلقامة مفاعل نووي 
في الكويت، تصور، نفس احلكومة الي هندست 
شارع فحيحيل، اشوه ان ماصار، جان املواطن 
الكويتي ميشي بثالث ارجل اآلن، وفي اخلتام 

سالم.

)1(
يضرس بأنياب ويوطأ مبنسم من مينح 

»متسوال« القليل من املال!
ويتهمونه بالغباء، وعدم املسؤولية، وانعدام 
احلس الوطني، وتهديد األمن القومي، والنظام 
املجتمعي، واخلطط االقتصادية، والتكافل 

االجتماعي.. والبطيخ الصيفي!
)1(

ال أعرف ماذا يريدوننــا أن نفعل أمام 
طفلة متعبة تطرق زجاج السيارة في البرد؟!
أو أمام »عجوز« تربض وســط فوضى 
أمام كيس بالســتيكي مفتوح تنوح بكالم 

غير مفهوم!
ال تريدوننا أن نعطيهم..احتووهم!

امنعوهم من التسول..وأوجدوا البديل!

)1(
ميكن للمجرمني والعصابات زيادة رأس 
املال من التسول، عطفا على األرقام الفلكية من 
املال التي توجد بحوزة املتسولني، وفي بيوتهم!

لذلك البد من قانون يجرم »التسول« بنظام 
محدد، وعقوبة واضحة..

عقوبة تقيم »املتسول« وتقومه، وحتوله 
إلى فرد نافع..
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ال مكافحة التسول تعمل، وال اجلمعيات 
اخليرية تعطي، وال القطاع العام يوظف، وال 
القطاع اخلاص يرحــم، وبقي احلمل الثقيل 

على املواطن، وضميره، ونفسياته!
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مع كل متســول، البد من أن أنهال عليه 

بالنصائح بضرورة اللجوء ألي عمل يحفظ 
كرامته وماء وجهه، حتى »زوجتي« ضاقت ذرعا 
من نصائحي..فذات ليلة اجته إلينا متسول، 
فهمست زوجتي بصوت منخفض: إما أعطه 

أو اتركه..توقف عن النصائح!
املتســول يقترب مني وهو يهذي: بيض 
اهلل وجهك..بيض اهلل وجهك..غالبت ضحكتي، 

وأخرجت خمسة رياالت وأعطيته!
فولى ولم يعقب وهو يتمتم: سود اهلل وجهك!
متسول آخر شاب عربي عشريني يبدو 
بصحة جيدة، أدخل وجهــه فجأة علي في 
سيارتي وهو يرجو تســديد إيجار منزله!، 
فانهلت عليه بالنصائح -كالعادة-..وحني أنهيت 
نصائحي الثمينة قال: كالمك حلو..بتعطيني 

وال شلون؟!

عندما كنت في املرحلة املتوسطة، اشتهرت 
بكتاباتي رغم صغر سني، الكل يطلب شعرا 
أو قصة أو مقالة لغرض في نفســه، فكنت 
ألبي فرحة مبوهبة يشار إليها بالبنان تسعد 
وتفرح الغير فتسعدني وإن ظهرت بصورة 
قد ال تكون مثالية اآلن لكنها في حينها هي 

الكمال بذاته.
أتذكر جيــدا حني أخذتنــي بعيدا عن 
صويحباتي وهمســت في أذني قائلة: أمي 
تســلم عليك وترغب لو كتبت قصيدة عن 

أم موجعة من هجر ابنها لها.
ال أدري كيــف عبــرت بكلمات حزينة 
وبإحساس أم كما لو كنت محلها مبشاعرها 
وتوجعهــا وانتظارها ودعائها.. وختمت ما 
كتبت مبقولة )قلبي على ولدي وقلب ولدي 
من حجر( تقول تلك الصاحبة: بكت أمي حني 

قرأت ما كتبت لها.
بالصدفة التقيت بها بعد طول تلك السنوات 
الطويلة وتذكرنا تلك احلادثة وضحكت على 
إمكانيات محدودة لي في تلك الفترة لكنها 
مؤثرة جعلتني لليوم معروفة لدى طالبات 

تلك املرحلة مبا كنت أكتب.
ما جعلني أتذكر تلك التجربة ما أسمعه 
اليوم من حديث أمهات في مثل عمري عن 
عقوق أبناء وهجران ألم أو أب ألسباب تافهة 
كاختالف وجهات نظر أو نصائح تقدم من 
خوف وحرص وزواج مرغوب دون تكافؤ.. 
من حاالت يسعى الوالدان لطلب رضا األبناء 
في وقت انعكست فيه املبادئ والقوانني كأن 
رضا األبناء من رضا الرب ال العكس، كأن 
اجلنة حتت أقدامهم ال هي حتت قدم األم.. 
كأن اهلل حني قال )وال تقل لهما أف( لم تعد 

مفهومة لدى بعض األبناء.
اليوم غالبية اآلباء واألمهات يشــعرون 
باأللم نتيجة تصرفــات األبناء.. ملاذا؟ هل 
هي تربية خاطئــة؟ أم هو عقوق يدل على 
اقتراب الســاعة؟ حقيقة حني ترى دمعة أم 
تنزل جراء عنف ابنة أو حســرة تعلق بفم 
أب نتيجة قسوة ابن يعطي دالالت على أن 
هناك خلال ما قد نعرفه وقد نغفل عنه.. هل 
هو الدالل.. حتمل مسئولية عنهم.. عطاء غير 
محدود.. عالمات اســتفهام كثيرة وعديدة 
تنــذر بهرم مقلوب ال عدالة فيه طبعا ليس 
كل األبناء، هناك من املؤكد من هو بار بأب 
وأم لكن كثرة ما نسمع ينذر بغضب إلهي 
مخيف وعبارة تتكرر في شوارع الكويت 
مبعناها أن ما تفعله بهما سيفعله األبناء بك 

وكما تدين تدان.

ثالثة ال يكتمل أحدها دون اآلخر...
لكن هذه الليلة تختلف عن الليالي األربعني 
املاضية، شيء ما يستفزني للكتابة في ضباب 

التفكير وزحمة األفكار ورذاذ احلواس...
هنا...

ال شيء أجمل من التراس في حديقة منزلي 
الريفي...

الياسمني املنتشر على طرفي احلديقة دافئ 
ومريح، وخمس وردات جورية حتاكي أشجار 
الليمون في احلديقة غير آبهة بشرطي الظالم...

جرة صغيرة، نخلتان، بعض الدجاج، عدد 
من األرانب وأربع بطات...

أنثى األرنب وضعت حملها سبعة أرانب 
لينطلقوا في معركة احلياة...

أشجار الرمان تثرثر عما دار من أحاديث 
في الليل الفائت... 

أصــوات عواء ابن آوى فيها شــيء من 
االستنجاد بال أحد 

قالت لي أمي ذات مرة: 
ان أبناء آوى كانوا قد سكنوا القرى قبال 
وأن الكالب ســكنت الغابات وملا دب اجلوع 
بالكالب طلبوا ان يأخذوا مكانهم يومني فقط 

فوافقوا...

لكن الكالب سكنوا القرى وتقربوا من بني 
البشر وغدروا بأبناء آوى...

وفي كل يوم يعوي أبناء آوى قائلني: ألم 
تشبعوا بعد 

فيعوي الكالب قائلني: لم نشبع بعد...
حتــى في مملكة الغابة هناك شــيء من 

الغدر.. )سنة الكون( 
في هذا الوقت..

أشرب فنجانا من القهوة وأشعل سيجارة 
وأسلم تفكيري الى الالمكان وأغيب..

لعلي في هــذا اجلو العابق بعطرك أقابل 
طيفا آثر الرحيل...

صوت ضجيج السماء له وقع خاص هذا 
اليوم، وصوت زفيــر الليل يخترق القلوب 

قبل اآلذان..
أتعلمني..؟ 

وجهك ميأل املكان في كل بيت وكل زاوية..
ساعتان او ثالث ويبزغ الفجر 

تختنق الشــوارع باملارة، يصبح الهواء 
مثقال بالهموم... 

يخــرج الناس من جحــور األرانب في 
البنايات الشاهقة غير آبهني وال مهتمني مبا 

يدور هنا 

ال الومهم...
فهم لم يعلموا كم مالكا يجلس معي في 

حديقة بيتنا الريفي... اآلن 
او كم مالكا ميشي معي على ضفتي عمر 

ميضي مسرعا 
أرثي حلالهم جميعا.. 

ورغم كل هذا... ال زلت اشتم عطر الياسمني 
في مدخل البيت مشبعا بعبير امي...

أرواحنا مريضة...
بداخل كل واحد منا شيء يسلبه طفولته، 

يسلبه ماضيه...
حني تولد... يكون لزاما عليك ان تعيش 

وفقط تعيش 
وحني حتاول ان تسأل ملاذا نعيش..؟

لن يجيبك أحد... 
بداخلنا شيء يأكل الذكريات كما القوارض، 
نترك أشياء منا، من نفوسنا، من أرواحنا، 

من نحن..
ونعود في كل عام لنبحث عنا فال جندنا.. 

أليس بالشيء الغريب..؟؟ 
هذه احلياة حزينة دون أن تعلم يا صديقي..
لكنها ال تخلو من بعض اللحظات الغريبة 

التي تشعر فيها باحلب... !!!

kalematent@gmail.com
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