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@HaniAlnbhan
هاني عبدالرزاق القعود النبهان

التواضع خلق الكبار، وصفة األنبياء واملرسلني، 
وال يتواضع إال الواثق من نفسه واملتوكل على 
ربه، فالدنيا ال تدوم ألحد، أين الدول التي سادت 
ثم بادت، وأين امللوك والسالطني (كل من عليها فان 
ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام) وبالعودة 
للمثل «ما طار طيــر وارتفع إال كما طار وقع» 
فهو حكمة بالغة من رجل حكيم وإمام من كبار 
األئمة، وهو محمد بن إدريس الشافعي القرشي، 
وفيه العبرة والعظة والدرس ملن يغره املنصب، 
ودعوة صادقة إلى التحلــي باألخالق الفاضلة 
وأولها التواضع، فال يغتر املرء مبكانته فيتعالى 
ويتكبر على الناس، فيأتيه اليوم الذي يفقد فيه 
املنصب والناس معا، وال يكون ذلك إال بفتح أبوابه 
للناس، واستقبالهم برحابة صدر، ومساعدة من 
يحتاج إلى مساعدته، وأن يتحلى بالصبر واحلكمة 
وبعد النظر، وأن يعامل الناس باحلسنى، ويقبل 
النصيحة، ويعلم متام العلم أن دوام احلال من 
احملال، وأن املناصب ال تدوم ألحد، وقد قال اخلليفة 
الصالح عمر بن عبدالعزيز ے: «لو دامت لغيرك، 
ما وصلت إليك». فاملكان الذي جلست فيه جلس 
فيه قبلك الكثيرون، ثم ذهبوا وصاروا أحاديث 
إما حسنة وإما سيئة، وأنت كذلك ستتبعهم ولنا 
في تاريخنا اإلسالمي عبر كثيرة، فهذا سلطان 
بغــداد وفارس عضد الدولة احلســني بن بويه 
الديلمي أبو شجاع (ت: ٣٧٢ للهجرة) وصل الى 
مكانة كبيرة بني امللوك والسالطني في عصره، 
فغرته نفسه وملكه وعظم سلطانه، فطغى وجتبر 

وسمى نفسه ملك األمالك، حتى قال لنفسه:
عضد الدولة وابن ركنها

ملك األمالك غالب القدر
فلم يفلح بعد بيت الشــعر هذا، ولم ينفعه 
سلطانه فقد ضربه اهللا بالصرع، وحني أخذ في 
علة موته، لم يكن له كالم سوى قول اهللا تعالى: 
(ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه) احلاقة 

فكان كقول اإلمام الشافعي:
ما طار طيــر وارتفع

إال كمــا طــار وقــع
فكل من يظن أنه فوق الناس بشره باخلسران 
واخلذالن، وكلما تواضع املرء زاد رفعة عند اهللا 
والناس، فالتواضع خلق شريف وجوهر لطيف، 
وهــو من كرمي الســجايا، وثمرته محبة الناس 

واحترامهم وهللا در الكريزي حيث يقول:
وال متش فوق األرض إال تواضعا

فكــم حتتها قوم هم منك أرفع
فإن كنت في عز وخير ومنعة

فكم مات أقــوام هم منك أمنع
وبالتواضع تعم األلفــة واحملبة بني الناس.. 

ودمتم ساملني.

ذات مرة، دعاني أحد الفضالء على عشاء، وهو 
رجل يصنّفه املجتمع بأنه «فقير»، فرأيت منه الكرم 
املتناهي، واحلفاوة منقطعة النظير، والبشاشــة 
البالغة، والنفس الطيبة، وكانت هذه األخالق سالفة 
الذكر تتوزع بشكل جميل وعادل على الضيوف 

جميعهم، بغنيّهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم!
وفي دعوة أخرى في يوم آخر، دعاني رجل آخر 
يصنفه املجتمع بأنه «غني»، فرأيت منه اإلهمال التام، 
وقلة البشاشة، وغياب الكرم و«النفسية الشينة»!
فاستغربت من هذه املشاهد من نواح متعددة، 
وتساءلت: أليس من املفترض أن تكون سعة الرزق، 
ووفرة الراحة، وتوافر املال، أســبابا داعية وحاثة 
على كرم الضيافة، وســالمة احلفاوة ومتيزها، 
وطيب «امللقى»!؟ فمال باب بعض األغنياء يُظهرون 

خالف ذلك؟!
وأيضا فكرت في حال ذاك الفقير، فرغم ضيق 
احلال، ورغــم تفاقم الصعاب حوله، ورغم ضيق 
املكان وقسوة الزمان عليه، إال أنه في غاية البشاشة 
عند استقبال الضيوف، وفي غاية الفرح والكرم!

إذن، هو تساؤل مستحق! ملاذا كل هذا؟!
وبعد هــذا التفكير، وبعد الوقوف مع النفس، 
توصلت إلى حقيقة -أعتقد صوابها- وهي أن «الكرم» 
وطيب النفس، وبشاشــة الوجه، هي أشياء تنبع 
من جوف اإلنسان، وال عالقة لظروف احلياة بها، 
فهناك فقير فرحان ومســرور عند لقائه أي أحد 
رغم فقره املؤلم، وهناك غني حزين وتعيس عند 

لقائه أي أحد رغم غناه الطاغي.
وأنا هنا ال أقصد «الكرم» مبعناه احملدود املتمثل 
في «صحن» فقط!، بل أقصد «الكرم» مبعناه الواسع، 
وأبرز معانيه املقصودة «امللقى الطيب والبشاشة»، 

حيث قال الشاعر قدميا:
بشاشة وجه املرء خير من القرى 

فكيف مبن يأتي به وهو ضاحك؟!
- إذن: هي أشياء تنبع من معدن اإلنسان وال عالقة 

لقسوة الظروف عليه، أو حنو الظروف عليه.
قبل اخلتام: هنيئاً للمعادن الطيبة من الفقراء 
واألغنياء، فالطيب يبقــى طيبا مهما كان مركزه 
في احلياة، والرديء يبقى رديئا مهما كان مركزه 
أيضا، فهنيئا للفقير الذي انتصر على قسوة الزمن 
«فضحك صابراً»، وهنيئا للغني الذي انتصر على 
دناءة النفس فأكرم، وابتهج، وصنع أفضل الصنيع، 

و«ضحك شاكراً». 
في اخلتام: قال ملسو هيلع هللا ىلص: «نعم املال الصالح للمرء 

الصالح».
ويروى حديث آخر ضّعفه البعض يقول فيه ملسو هيلع هللا ىلص: 
«اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني 

في زمرة املساكني».

يحكي لي صديق أن لديه 
عامال من إحدى اجلنسيات 
املمنوعة، خدمه نحو ١٦ سنة 
في أحد محالته بكل إخالص، 
وملا توقف العمل بهذا املكان 
أراد أن يحــول إقامته ألي 
شخص يرغب به وهو مادة 
٢٠ خدم، يقول هذا الصديق: 
صار لي ســنة أعلن في كل 
الذين  مكان حتى اإلخــوة 
أعرفهم في اإلقامة وصيتهم 
وإلى اآلن لم يتقدم أحد يطلب 
الكالم  أقول هــذا  حتويله، 
املتراكمة  للطلبــات  نتيجة 
لدى مكتب الوزير سواء من 
األفراد أو من الشركات لهذه 
إذن في  بالذات،  اجلنسيات 

جتار اإلقامات.
التركيبة السكانية

كثر احلديث عن التركيبة 
الســكانية هذه األيام وعن 
اعداد الالئحة الداخلية وأعتقد 
ان اخللل لهذه التركيبة يأتي 
من جهتني، األولى من القوى 
العاملة وحتديدا إدارة تقدير 
االحتياج والتي لم يتم تتبع 
عملها بعد منح املنشأة عدد 
العمالة، فمن غير املعقول ان 
مينح محل ٢×٣ خمسة عمال. 
واجلهة الثانية وزارة الداخلية 
إدارة اإلحصاء  ممثلة فــي 
اجلنائي، يجب ان تبلغ عن كل 
جنسية زاد عددها عن احلد 
املقرر لعددها داخل البالد من 
قبل مجلــس الوزراء، حيث 
الوزارة بوقف سمات  تقوم 

الدخول والزيارة.
اليزال التحويل مغلقًا

وال أعرف الســبب لهذا 
اإلغالق من قبل القوى العاملة 
والداخلية رغم وجود أكثر من 
١٥٠ ألف مخالف في البالد، 
الشــركات واألفراد  أعطوا 
فرصة تدفع الغرامة عن العامل 
املخالف ومن ثــم حتويله 
ونكــون قد قضينــا على 
املخالفني أوال ثم وفرنا عدم 
إدخال ١٥٠ ألف عامل جديد 
للبالد ثانيا وثالثا اســتفادة 

الدولة من مبلغ املخالفات.
شكرًا بلدية الكويت

للتواصل  هنــاك رقــم 
البلدية لإلبالغ عن  وضعته 
اي شكوى تخص اي منطقة 
ـ صور الشــكوى وأرسلها 
ـ يســتجاب لطلبــك قبل 
٢٤ ســاعة، رقــم التواصل 

.٢٤٧٢٧٧٣٢

في سياق احلياة

راحلون
فاطمة املزيعل

املسافة بينكما، إال انك تتذكره وتتذكر 
تلك احلادثة.

والكثير والكثير من املواقف واالحداث 
التي حتصــل معنا والتي بالتأكيد انها 
ليست مجرد صدفة، فالعابرون في حياتنا 
ليسوا هامشــيني، إننا نتذكرهم كلما 

اقتحموا ذاكرتنا بال استئذان.
فهم يأتون ويذهبون وقد يحملون 
البداية والنهاية لنا دون ان يؤذوا، وهنا 

يجب أن نبحث عن السر في ذلك.
فإذا أتى بحياتك شخص ما واختفى، 
ولــم تلحظ تغيرا ظاهــرا فابحث عن 
الدرس، فقد تكــون لم تِع الدور الذي 
قام به من اجلــك، وكثير من االحيان 
لن تكتمل مهمة اولئك العابرين إال بعد 
رحيلهم، فهم يدخلون بشــكل لطيف 
معطرين بالدهشة، نتذكرهم على الرغم 

من مرورهم السريع في حياتنا.
لذلك، ال حتزن ابدا إذا كنت شخصا 
عابرا في حياة اآلخرين، فرمبا يتذكرونك 
هم دائما، كما ال تزدري العابرين، فرمبا 
يقتحم أحدهم ذاكرتك ليستوقفك، أكثر 
مما استوقفك حني كان عابرا في حياتك.

ومالمحــه حاصرها الضباب، فلم تعد 
متيز وجهه وال متيز صوته الذي قال 
لك حني التقيته: «أأنت فالن؟»، فمازحك 
بعدها ورحــل عنك، او تتذكر في ذلك 
الصباح اجلامعي شخصا التقاك مصادفة 
وأخذك باألحضان، وأخذته باألحضان 
والضحكات العالية، وبعد دقائق تكتشف 
أنك ال تعرفه، فقد شبه لك، ويكتشف 
هو ايضا أنه ال يعرفك، فقد شــبه له، 
فتتبــادالن االعتــذارات والضحكات 
اخلجلى وتفترقان، وعلى الرغم من تلك 

فلن نحزن إن لم تتذكرونا.
مثال، قــد تتذكر طفال ما رأيته في 
أحد املطارات مصادفة، وتتذكر ابتسامته 
اللطيفة لك التي وهبتك الفرحة فأنستك 
تعب الســفر واالنتظار، ومن دون أن 
يشعر هو بك ومن دون أن يسمع حتى 
منك، وعلى الرغم من ذلك تتذكر انت 
ذلك العابر الصغيــر في كل مرور لك 
بأي مطار، او عند ذكر كلمة الســفر 
أمامك أحيانا.. او تتذكر شخصا عابرا 
التقيته أيام الدراسة، وال تعرف اسمه، 

تيقن دائما أن كل شخص يظهر في 
حياتك لديه مهمة خاصة جتاهك، مهمة قد 
ال تعلم عنها شيئا حينها، مهمة يختفي 
صاحبها عادة عند انتهائها، وغالبا من 
يأتي بتلك املهمات لنا هم العابرون، اولئك 
االشخاص الذين يظهرون في حياتنا دون 
ادنى جهد منا، ولكن تأتي بهم ظروف 
احلياة إلينا، وكأنهم مرسلون من الباري 
سبحانه في ساعة معلومة ومكان معلوم، 
اشخاص ادركونا في اوقات تشبه ادراك 
الغريق، قد يحملون لنا درسا او رزقا، 
او قد يحملون لنا اعمق مما نظن وادق 
من ان نــراه، نتذكرهم نعم، وتختلف 
الذاكرة مبا حتمله من مشاعر حولهم.

فهناك ذاكرة حتزننا، وأخرى تفرحنا، 
وأخرى تقتحمنــا بتفاصيلها اململة أو 
املمتعة، وكل هؤالء االشخاص تذكرهم 
أما  واجب ونكرانهم هو املســتغرب! 
الروعة واملتعة احلقيقية فعال هي تذكر 
اولئك العابرين في حياتنا، على الرغم 
مــن علمنا أن هؤالء حني داهمونا أول 
مرة، كأنهم قالوا لنا: نحن عابرون في 
حياتكم، فليس عليكم أي التزام جتاهنا، 

محلك سر

نقطة
من أول السطر!

 Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

أنت داوم وحلل راتبــك وبعدين طالب 
بالساعات الزايدة! والسؤال الذي يطرح 
نفسه ليس جلهة العمل بل للمنافذ: «مو 
قبل كنت تسألون وين إذن اخلروج؟». 

٭ هــل يعقل أنه يوجد الكثير من عيال 
الدكتوراه  الديرة يحملــون شــهادات 
املعتمــدة، وإحنا إلى يومنــا هذا نقوم 
باستقطاب دكاترة بنفس املجال ونفس 

الدرجة من اخلارج؟ واهللا حرام.
٭ هل يعقل أنه يوجد الكثير من أعضاء 
هيئة التدريس يعمل عضوا في أكثر من 
جلنة خارج عمله ومستشارا ألكثر من 
مكان مع تدريسه في أكثر من مكان أيضا! 
وال متتلك عصا سحرية «ما ميديك على 
كل هذا! ربــي يزيدكم بس حدث العاقل 

مبا يعقل».
٭ وأخيــرا وليس بآخــر مما لدينا في 
هذا امللف الشائك «التفرغ العلمي» ممكن 
نعرف ما هي ضوابطه وشــروطه؟ هل 
يعقل دكتور في العقد الســبعني مينح 
«تفرغ علمي»! مكافأة نهاية خدمة واهللا 
شنو موضوعكم، يا اهللا يحسن خامتتنا.
٭ مسك اخلتام: رسالة إلى من بيده القرار.

والثانية آخر الفصل يعطونهم أســئلة 
االمتحــان! والنتيجة يصرف لكل واحد 

فيهم ساعات زائدة عن النصاب!
٭ هل يعقل أن بعض أعضاء هيئة التدريس 
خارج الدولة أكثر من عشرة أيام دون إذن 
من جهة العمل؟ وال حســيب وال رقيب! 
ويطالبون بعد بفلوس الساعات الزيادة!

٭ هل يعقل أن بعض أعضاء هيئة التدريس 
وأخص «الوافدين» يقوم بالســفر أثناء 
الدوام الرســمي دون إجازة من العمل! 
وآخرتها يقولك «وين الساعات الزايدة؟»، 

اخلدمة املدنية»:
٭ هل يعقل مع ازدياد الطلبة أنه إلى يومنا 
هذا تكون الساعات الدراسية لعضو هيئة 
التدريس ما بني ١٠ و١٤ ساعة؟ أي يومني 

في األسبوع!
٭ هل يعقل أنه ال توجــد مراقبة على 
احملاضرات ومحاسبة عضو هيئة التدريس 
من اجلهات املســؤولة؟ يا جماعة اخلير 
تدرون أن بعض أعضاء هيئة التدريس ما 
يدشون قاعات التدريس إال محاضرتني! 
األولى بداية الفصل يدشون يعطون املنهج 

في اآلونة األخيرة طرحت العديد من 
القضايا عبر موقع التواصل االجتماعي 
«تويتر» ومن أهمها: عدد ساعات العمل، 

ومن هنا تبدأ إضاءتنا:
أعوام ليست بقليلة بل منذ زمن بعيد 
وقانون العمل وعدد ســاعاته لم ينظر 
به سواء على الصعيد املادي أو العملي، 
فعلى سبيل املثال ال للحصر: لو نظرنا 
في ســاعات العمل لــدى أعضاء هيئة 
التدريس سواء اجلامعي أو التطبيقي أو 
املعاهد الفنية ســنجد اآلتي: منذ بداية 
التعليم العالي واجلامعي في الكويت جند 
أن قانون الســاعات التدريسية ألعضاء 
هيئة التدريس لم يتغير منذ الستينيات 
بل جند بعضهم قاموا بتقليل الساعات 
الدراسية! رغم زيادة نسبة القبول على 
الدراسة! يا جماعة اخلير كان من املفترض 

الزيادة مو التقليل!
قضية قمنــا بطرحها في العديد من 
مقاالتنا السابقة للمسؤولني عن هذا الشأن، 
ولألسف محلك سر! واليوم نكرر ونفتح 
امللف من خالل سطورنا ونسأل كال من 
«ديوان احملاسبة.. التعليم العالي.. ديوان 

وصديقا مخلصا، حتى بعد مماته، الزال 
اقرب الى قلوبهم، حيث تبكيك األرملة 
واليتيمة، فمن يعيش في قلوب الناس 

ال ميوت.
فراق ١٨ عاما لطيّب ســيُذكر عمرا 
وذكرى ستبقى دهرا، فذكراك في قلوبنا، 
ولن ننساك ابدا في سجودنا، وان رحلت 
عنا سيظل عزاؤنا فيك عمرا ما بقينا، 

فالقلب انفطر على فراقك.
أيها األب الكرمي، إن ذكراك ليست 
في يوم، انت في كل يوم ذكرى، مير 
طيبك، ونذكر وجهك الراضي، وستبقى 
سيرتك العطرة حتكي بها االجيال، فقد 
كنت فنارا ووعــاء خير، فاهللا يرحمه 
ميني اخلير والطيب والتسامح والكرم 
واالنسانية، رحم اهللا قلبا لو فنت الدنيا 
ما أتت مبثله، اللهم فقدنا حبيبا كان لنا 
خير ونعم الرجل العظيم بركة وسندا.

فيارب نرفع األكف لك داعني ان تغفر 
له وتضاعف له حسناته وتتجاوز عن 
سيئاته وتسكنه فسيح جناتك، واجعله 
في كنفك ورحمتك، وعلو فردوســك، 

ونعيم املقام بقربك.
الرحمة تطوف  اللهم اجعل مالئكة 
عليه من كل جانب، اللهم ارحمه في بطن 
االرض واستره يوم العرض. اللهم آمني.

وال نقف عن احساس االنتظار وكأنهم 
عائدون، ولكن أجر الصابرين احلامدين 
عظيم، رحم اهللا قلوبا رحلت ولم تُنَس.

لك يا اهللا، الغائب بني الراحلني في 
قبره، احلاضر قبل االحياء في قلوبنا 
ما غاب عن خاطرنا مرة وال عن دعائنا 
يوما أبدا، لن يغيب يا اهللا انه ليس معنا 

لكنه في قلوبنا وفي دعائنا.
والدي الكرمي، وجهك أعطاه اهللا طيب 
الناجني وأهل اجلنة،  العالم جعلك من 
من اجنازاته الكثيرة هو كله حنان ورقة 
وكرم ووفاء، ظل قريبا من اهله ومن 
مجتمعه الكويتي، مالمسا بقلبه وراحة 
يديه افراحهم، ابا حنونا ومعلما صادقا 

اخليرية، رحمك اهللا يا كرمي العطاء، ما 
وطئت رجلــه أرض اال وعّمر بيتا من 
بيوت اهللا، رحم اهللا روحا أسعدتنا، وقلبا 
عطف علينا، وأبــا اكرمنا، حيث ترك 
خيره في كل شبر من العالم، رحم اهللا 
والدي الغالي، هيبة في صمته، قوة في 
كالمه، امان في ابتسامته، وفاؤه ألبنائه 
وملجتمعه الكويتي في الذاكرة ال يغيب، 
حبه واسمه انطبع في قلوبنا مدى العمر، 

مهما تكلمنا عنه فلن نوفيه حقه.
رحــم اهللا روحا أبكانا احلنني اليه، 
رحمك اهللا بقدر شوقنا لك، فقدك عظيم 
وال يوجد اعظم من ُحزن َحزناه عليك، 
فال يذهب ألم الفقد حتى وإن مرت األيام، 

متر علينا هــذه االيام ذكرى وفاة 
املغفور له بإذن اهللا، مبارك عبدالعزيز 
احلساوي، الذي غادر هذه احلياة الدنيا، 
إنه رجل عظيم من رجاالت الكويت الذين 
نفخر بهم جميعا، قامة فخر تســمو 
على كل قامة، يا عزيزا في فؤادنا طيب 

اهللا ثراك.
املوت حق، والفقد حق، سنّة احلياة 
املُبكية، والفواجع ال تُنسى ولو مر عليها 
دهر، واحلزن على الراحلني ال ميوت، 
الدموع، لكن ذكرى  منضي.. نتجاوز 
رحيلهم تتجدد مع كل خبر وفاة، اللهم 
ارحم من اشتاقت له روحنا واغفر له.

والدي الغالي، طيب اهللا ثراك، التاريخ 
صنعه الرجــال واملواقف، ال اخلطب 
والكلمات، ووالدنا الغالي كان رجال من 
صناع التاريخ الكبار مبواقفه املشرفة، 
فهو أحد الرجال األفذاذ العظام والذي 
رحل عنا بجسده، لكن آثاره وفضائله 
بقيت محفورة في قلوبنا وعقولنا حبا 
وتقديرا وإكبارا، ستظل حيا دائما في 
قلوبنا، وسنذكرك دائما بالدعاء، نحن 

والتاريخ واالجيال القادمة.
رحل رجل اإلنســانية واملبادرات 
اخليرية، وصاحب األيادي الطيبة والعطاء 
والكرم، ومواقفه مشهودة في كل االعمال 

رثاء

ذكرى وفاة املغفور له بإذن اهللا مبارك 
عبدالعزيز احلساوي «كلمات ُتكتب مباء 
ذكرى وفاة املغفور له بإذن اهللا مبارك ذكرى وفاة املغفور له بإذن اهللا مبارك 

الذهب لوالدنا الغالي رحمه اهللا»
بقلم ابنتك: نرجس عبدالرحمن املشهري


