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فضاء كويتي

نافذة

حديث

مفهوم الكتابة
يقول دوجاس آدامز :الكتابة
عمل س�ه��ل ،فليس عليك إال أن
ت�ح��دق ف��ي ورق��ة بيضاء إل��ى أن
ت �ن��زف ج �ب �ه �ت��ك ...ذك ��ر ال�ك��ات��ب
ع �ب��د ال �ل��ه أب ��و ال �ع �ن��ني ف��ي ك�ت��اب��ه
«ل �ك��ي ي �ك��ون ل�ح�ي��ات�ن��ا م �ع �ن��ى»:
ال ش��ك ف��ي أن السبب الرئيسي
ف��ي ع ��دم ات �خ��اذ ال �ك �ت��اب��ة ه��واي��ة
ع �ن��د ك�ث�ي��ر م ��ن ال �ش �ب��اب ي��رج��ع
إل��ى ال�ف�ك��رة ال�ت��ي يذيعها بعض
ّ
الكتاب عن ان الكتابة موهبة ،إذ
أن ذل��ك جعل الشباب يفهم إما
أن ت �ك��ون ال �ك �ت��اب��ة م��وه �ب��ة أو ال
ت�ك��ون ...ول��ذل��ك ف��إن كثيرًا منهم
ال ي� �ح ��اول ��ون ال �ك �ت��اب��ة إط ��اق ��ًا.
وإذا ح��اول البعض ذل��ك ف��إن��ه ال
يستمر في املحاولة ملدة طويلة.
ّ
وإذا كان بعض كبار الكتاب قال
ب��ذل��ك ف��إن بعضهم اآلخ��ر يقول
إن امل��وه�ب��ة ف��ي ال�ك�ت��اب��ة ال تمثل
إال جزءًا من عشرة أجزاء ...وأما
التسعة األج��زاء األخرى فتتمثل
في ممارسة الكتابة نفسها في
صبر ال يعرف امللل.
والشيء الذي ال ريب فيه هو
أن ال�ك�ت��اب��ة ك��ذل��ك ع ��ادة تكتسب
ب ��امل� �م ��ارس ��ة ك �م ��ا ت �ك �ت �س��ب أي
عادة أخرى .فنحن لم نعرف في
ت��اري��خ الكتابة الطويل كاتبًا قد
ولد وهو قادر على الكتابة دون
ً
أن يحاولها ويمارسها ط��وي��ا.
وإذا ك� ��ان ه �ن��اك م ��ن ي �ق��ول إن
الكتابة صعبة ،ف��ان صعوبتها
تأتي من أنها تفكير ،والتفكير
صعب ولكننا حني نتعود عليه
ً
فانه يغدو سها ميسورًا ...وما
ي �ص��دق ع �ل��ى ال�ت�ف�ك�ي��ر ي�ص��دق
ع� �ل ��ى ال� �ك� �ت ��اب ��ة ك� ��ذل ��ك إذ ان �ه��ا
ب��امل �م��ارس��ة ال �ط��وي �ل��ة ت �ص �ب��ح ال
صعوبة فيها.
ون �ح��ن ن�س�ت�ط�ي��ع أن ن�ت�ع��ود
ع �ل��ى ال �ك �ت��اب��ة ب��ات �خ��اذه��ا ه��واي��ة
نمارسها في أوقات فراغنا كما
ن �م��ارس أي ه��واي��ة أخ� ��رى .وق��د
نجد صعوبة في البداية ولكننا
حني نستمر ،فاننا نتغلب على
هذه الصعوبة.
ما الكتابة؟
ي � �ق� ��ول أي � �ض� ��ًا ال � �ك� ��ات� ��ب أب ��و
ال �ع �ن��ني :إذا اع�ت�ب��رن��ا أن ال�ك�ت��اب��ة
ّ
نقل التفكير بالكلمات من عقل
نراعي أربع
آلخ��ر ،فبإمكاننا أن ّ
م �ه��ارات رئ�ي�س� ّ�ي��ة م�ع��ق��دة يجب
توافرها هي:
 1ط��ري �ق��ة ت�ف�ك�ي��ر مستقلةفبغيرها لن يستمتع أحد بقراءة
ما نكتبه.
 2ال� � � �ق � � ��درة ع � �ل� ��ى ت �ن �ظ �ي��مأفكارنا فبغيرها سيرى القارئ
األش �ج��ار ول�ك��ن ل��ن ي��رى الثمار
فلن يستفيد منها.
 3اخ �ت �ي��ار أف �ض��ل ال�ك�ل�م��اتاملعبرة عما في عقولنا فبغيرها
لن يفهم أحد ما نحاول التعبير
عنه.
 4خلق مساحة ّللقراء مللئها
ّ
الخاصة فبغيرها ما
بخبرتهم
كتبناه سينسى في الحال.
ه � � ��ل ت � � �ب� � ��دو ه� � � � ��ذه ط� �ل� �ب ��ات
م �س �ت �ح �ي �ل��ة ب��ال �ن �س �ب ��ة ل� � ��ك؟ ال
تقلقّ ،
ألن الكتابة تتطلب عمل

| حميدي الرشيدي * |
ّ
املستحيل م��ن ك��ل م�ن��ا .يمكنك
التصديق ّبكل بساطة أن هنالك
تبلغ
ط��رق��ا لتسلق ال�ج�ب��ل .ف�ل��ن ّ
ال �ق� ّ�م��ة ب�س�ه��ول��ة ،ل �ك� ّ�ن بالتسلق
ستدخل البهجة للقلب وال��رؤي��ة
ستصبح أفضل باستمرارّ .
اس �ت �خ��دم ه ��ذا امل �ن �ه��ج ل�ت�ع��ل��م
ّ
االستراتيجيات البسيطة
بعض
ال� � �ت � ��ي ي� �م� �ك� �ن ��ك اس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا
لتحسني مهاراتك في الكتابة.
ال� �ش� �خ� �ص � ّ�ي ��ة ل� �ي� �س ��ت م �ث��ل
ّ
اإلب��داع .لقد ك��ان هناكّ مفكرون
مبدعون قليلون في كل التاريخ،
ل �ك �ن �ن��ا ج �م �ي �ع��ا ف� � ��ري� � ��دون ف��ي
اس�ت�ج��اب�ت�ن��ا ل�ل�ع��ال��م م��ن ح��ول�ن��ا.
وه ��ذا م��ا ت�ق��ول��ه األغ �ن �ي��ة بشكل
ج �م �ي��ل «إن� �ه ��ا ال �ق �ص��ة ال �ق��دي�م��ة
نفسها ،لكنها جديدة ّ
علي».
ت�ت��رك��ز املشكلة ع�ن��د الكتابة
ف��ي الثقة بالنفس .نحن ال نثق
في أصواتنا املنبعثة من داخلنا،
ال نثق في عواطفنا ،ال نثق في
ماحظاتنا واستنتاجاتنا .إننا
نخاف من ارتكاب ما قد يجلب
لنا االستهزاء.
ع� � �ت � ��اب ال � �ن � �ف� ��س واح � � �ت� � ��رام
جمهورك.
ي � �ق� ��ول أي � �ض� ��ًا أب � � ��و ال� �ع� �ن ��ني،
امل �ع��رف��ةُ :د ِع� � � َ�ي ع��ال��م ل�ي�ح��اض��ر
ف��ي تخصصه ،ف�س��أل صاحب
ال� � � ��دع� � � ��وة ع � � ��ن م � � � ��دى م� �ع ��رف ��ة
املستمعني .افترض أن صاحب
ال ��دع ��وة أج� ��اب ب��أن �ه��م ج��اه�ل��ون
تماما لكنهم على قدر عال جدا
م��ن ال��ذك��اء .إن م��راج�ع��ة ج��ري��دة
ال �ن �ي��وي��ورك ل�ل�ك�ت��ب م �ث��ال جيد
لهذا األم��ر .فهي ال تتطلب منك
م�ع��رف��ة أي ش ��يء ع��ن م��وض��وع
الكتاب امل��راج��ع .حيث يتم شرح
امل ��وض ��وع ب��إي �ج��از ل�ت�ت��م عملية
توسيع مداركك بشكل مقبول.
ل� �ك ��ن ه� ��ل ه � ��ذا ه� ��و ال �ط��ري��ق
الصحيح لك ككاتب؟ أنا ال أعتقد
ذل ��ك .ه �ن��اك ن��وع��ان م��ن امل�ع��رف��ة
يفضل أن تلمح أو تفصح بهما:
م�ع��رف��ة خ��اص��ة وم �ع��رف��ة ع��ام��ة.
املعرفة الخاصة هي تلك األشياء
التي يمكنك أنت والقريبون منك
شخصيا أو ج�غ��راف�ي��ا ف�ق��ط أن
ي�ع��رف��وه��ا ،يجب عليك أن تقرر
ما إذا كان لدى قرائك أيضا هذه
املعرفة أو أن عليك نسجها في
رواي �ت��ك ...أم��ا م��ع املعرفة العامة
فا حاجة لك باإلفصاح عن كل
ش��يء فالتلميح ك��اف ف��ي كثير
من الحاالت.
* كاتب كويتي

املهندس راعي الفزعة
با ٍق في القلوب
بقلوب مؤمنة بقضاء الله
وق � � � ��دره رح� � ��ل ع� �ن ��ا ب ��االم ��س
ال� � �ق � ��ري � ��ب ش � �ي� ��خ ال � �ت� ��واض� ��ع
وال � �خ � �ل� ��ق ال� ��رف � �ي� ��ع م �ه �ن��دس
ال� �ح� �ل ��ول امل �س �ت �ص �ع �ي��ة ،ق ��دم
ل � �ن� ��ا رح� � �م � ��ه ال� � �ل � ��ه م � �ش� ��روع
«ف��زع��ة» ،ال ��ذي يحمل الكثير
م ��ن ال� �ت� �ص ��ورات وال �خ �ط��وات
الجادة ،التي تنهي االشكالية
االسكانية التي تمس جميع
ابناء الشعب الكويتي ،وذلك
م� � ��ن خ � � ��الل االس � � �ت � � �ف� � ��ادة م��ن
الخبرات املحلية والخارجية،
ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى االس �ت �ع��ان��ة
ب��ال �ق��درات امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة في
ال� � �خ � ��ارج وم �س��اه �م �ت �ه ��ا ف��ي
عملية االنقاذ الوطني ،وكذلك
انشاء هيئات متخصصة في
جميع املحافظات ،التي طالب
ب ��أن ي �ك��ون ل�ه��ا دور تنفيذي
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع م ��ؤس� �س ��ات
ال��دول��ة الكثير م��ن ال�خ�ط��وات
ال � � �ج � � ��ادة وال � � �ت � ��ي الت �ح �ت �م��ل
التأجيل.
واج�ب�ن��ا ال��وط�ن��ي ان نكمل
م ��ا ب ��دأ ب ��ه ال �ف �ق �ي��د وت�ك��ري�م��ه
م � ��ن خ� � ��الل ت �ب �ن ��ي م �ش ��روع ��ه
ال��وط �ن��ي (ف� ��زع� ��ة) ،وامل �س �ي��رة
ال تتوقف عند اه��ل ال�ع��زم ان
ك� ��ان� ��وا ج� ��ادي� ��ن وم �خ �ل �ص��ني
مل��ن يعتبرونه م�ث��اال يحتذى
ب � ��ه م � �ث� ��ل امل � �ه � �ن� ��دس ص� �ب ��اح
ال� �ن ��اص ��ر ال� �س� �ع ��ود ل ��م ي�خ��ف
تذمره من االخفاق الحكومي
وال�ب�ي��روق��راط�ي��ة ال�ت��ي خلقت
التراجع في جميع الخدمات
التنموية ...القدر لم يمهل ابو
ناصر لتحقيق حلمه وفزعته
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للكويت واهلها ،لكنه ترك لنا
خارطة طريق لحل مانعانيه
م ��ن م �ش��اك��ل اداري� � � ��ة وف �ن �ي��ة،
ع�ط�ل��ت ال�ن�ه�ض��ة وال �ب �ن��اء في
الكويت الغالية التي اخلص
لها وداف��ع عنها بيده وعقله
املستنير.
ق �ب��ل ال� �خ� �ت ��ام ف� ��ي ال �ح �ل �ق��ة
ال� � �ن� � �ق � ��اش� � �ي � ��ة ال� � � �ت � � ��ي ك� ��ان� ��ت
ت �ع �ن��ى ب ��االرت� �ق ��اء ب��ال�ن�ه�ض��ة
ال�ع�م��ران�ي��ة ،ل��م ينسب لنفسه
ال� �ح� �ل ��ول ب� ��ل اش� � ��رك ج�م�ع�ي��ة
املهندسني الكويتية في هذه
الحلول املقترحة والحتمية،
واس �ت �ع��داده لتبني أي فكرة
تسهم في انهاء املعاناة.
رح � ��م ال� �ل ��ه ف � � ��زاع ال �ك��وي��ت
وم �ه �ن��دس ال �ب �ن��اء وال�ن�ه�ض��ة
ص � �ب � ��اح ال � �ن� ��اص� ��ر ال� �س� �ع ��ود
الصباح.
* مقرر اولوية االسكان في مجلس
الشباب الوطني

العالقات في حياتنا
العالقات في حياتنا ،وال نجس نبضها
ان تكوين الشخص لعالقات إنسانية
ص �ع��ودًا وه �ب��وط��ًا ،ف�ع��الق��ات�ن��ا امل��رت�ب�ط��ة
إي � �ج� ��اب � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى امل � �س � �ت� ��وى امل � �ه � �ن� ��ي أو
ب� �ص ��الت ال ��رح ��م وال � �ق ��راب ��ة وال� �ن� �س ��ب ،ال
الشخصي ،لبناء مستقبل مشرق وحياة
يمكن ل�ن��ا أن نمنعها ،ول �ه��ذا فعلينا أن
متوازنة يعتمد على مدى بنائه للعالقات
ن�ت�ع��اط��ى معها ب�ق��دره��ا ال ��ذي تستحقه،
اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة ف� ��ي ب �ي �ئ��ة ع �م �ل��ه أو ح �ي��ات��ه
والتوجيهات في شرعنا الحنيف في هذا
ال �خ��اص��ة وال� �ش �خ ��ص ،ال � ��ذي ل��دي��ه ق ��درة
الشأن كثيرة ،ولعل أقربها إلى موضوعنا
على تكوين عالقات متينة يتمتع بذكاء
هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
اجتماعي وتكون له بمثابه كنز ،فالكثير
«م� ��ن أح� ��ب أن ُي �ب �س��ط ل ��ه ف ��ي رزق � ��ه وأن
من املوظفني يقدرون قيمة الذكاء الفني،
ُي�ن�س��أ ل��ه ف��ي أث ��ره فليصل رح �م��ه» ،وف��ي
ولكنهم يجهلون قيمة الذكاء االجتماعي،
ه ��ذا دل �ي��ل ع �ل��ى أن رع��اي��ة ه ��ذه ال �ص��الت
وج��ودة أي عالقة تنعكس على إنتاجية
سيكون له بالغ األثر في معيشة اإلنسان
الشخص سواء كانت إيجابية أو سلبية
وهناءته وف��ي طيب وبركة تأثيره ،وأما
ف � ��إن رك� � ��زت ع �ل ��ى ال� �ج ��وان ��ب اإلي �ج��اب �ي��ة
ت�ل��ك ال �ع��الق��ات ال �ت��ي ت�ت�ك��ون خ ��ارج صلة
ك��ان ذل��ك داف �ع��ًا ل��ك ل�ل�ع��الق��ات اإلن�س��ان�ي��ة
ال��رح��م وال �ق��راب��ة وال �ن �س��ب ،ف�م��ن ال��واج��ب
ال � �ج � �ي� ��دة ،وإن رك� � � ��زت ع� �ل ��ى ال� �ج ��وان ��ب
أن ن�ن�ت�ب��ه ل �ح��رك��ة اق �ت��راب �ه��ا واب �ت �ع��اده��ا
السلبية ّأدى ذل��ك إل��ى تعطيل العالقات
منا ،فنكون مدركني تمام اإلدراك ملن هم
اإلنسانية ،وأما من الناحية املهنية فأهم
أحباؤنا وأص��دق��اؤن��ا ،وم��ن هم زمالؤنا،
عالقة تقيمها ف��ي عملك ه��ي م��ع رئيسك
ومن هم معارفنا فحسب ،ألن لكل واحدة
| ابتسام السيار |
امل �ب��اش��ر وزم � ��الء ال �ع �م��ل ال ��ذي ��ن ب��دوره��م
م��ن ه��ذه امل��رات��ب مقتضيات ف��ي التعامل
س�ي��زي��دون م��ن إنتاجك م��ا يجعلك محط
والتزامات في األخذ والعطاء وتشديدي
إعجاب رؤساء العمل فاالتصال هو غذاء
العالقات اإلنسانية ،فسبب أي قطيعة أو سوء فهم هو نقص على أهمية ه��ذا الجانب ،نابع من أن كثيرا من الناس يقعون
االتصال ،ونظرية املنافع املتبادلة تنص هذه النظرية على أنه في الخلط الكبير بينها ،فتراهم ،على سبيل املثال ،يتباسطون
لكي تظل العالقات متينة يجب أن يستفيد كال طرفي العالقة م��ع ال��زم�ي��ل ك�ب��اس�ط�ه��م م��ع ال �ص��دي��ق ،أو ي�ن�ك�ش�ف��ون للمعارف
من هذه العالقة وبالقدر نفسه ،وعندما يحصل أحد الطرفني كانكشافهم للزمالء أو ربما لألصدقاء والعكس يحصل أحيانا،
على منافع أكبر من الطرف اآلخر تبدأ بوادر خطيرة النقطاع فتراهم ربما ينصرفون لالهتمام باملعارف أو الزمالء أكثر من
العالقة ،وتتسبب التصرفات التافهة غير املقصودة في إفساد اهتمامهم باألصدقاء وربما األحبة ،في حني أن لكل واحد من
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ع��الق��ات ،وب��ال��رغ��م م��ن أن ه ��ذه ال �ت �ص��رف��ات غير هؤالء مكانة وقدرًا ،يفترض أن يكون واضحًا ومصانًا ...واختم
مقصودة إال أنها تدل على عدم اإلحساس والشعور بالطرف حديثي ببعض االق��اوي��ل ...إذا فرقت االي��ام بينكما فال تتذكر
اآلخر خصوصا اذا تغيب أو تأخر املوظف عن عمله فغالبًا ما لصديقك غير كل احساس صادق والتتحدث عنه إال بكل ماهو
ي��دل على ع��دم انضباطه وال�ت��زام��ه ،وبالتالي تسوء العالقات رائع ونبيل فقد اعطاك قلبًا واعطيته عمرا وليس هناك اغلى
م��ع ال ��رؤس ��اء ل �ع��دم ث�ق�ت�ه��م ب��امل �ت��أخ��ري��ن ،وك��ذل��ك ي �ق��ل اح �ت��رام من القلب والعمر في حياة االنسان وإذا سألوك يومًا عن انسان
وت�ق��دي��ر امل��وظ�ف��ني للمتأخرين م��ا ي��ؤدي إل��ى ت��راج��ع العالقات صادقته أو عاشرته فال تفش سرًا كان بينكما وال تحاول ابدًا
اإلنسانية خصوصا مع موظفني يسمحون للمشاكل املنزلية تشويه الصورة الجميلة لهذا االنسان الذي صادقته ،بل اجعل
أن تغزو محيط عملهم ،ال شك أن ذل��ك سينعكس على أدائهم من قلبك مخبأ سريًا لكل اس��راره وحكاياته فالصداقة اخالق
في العمل ما يعرض عالقاتهم اإلنسانية ومستقبلهم الوظيفي قبل ان تكون مشاعر وال تكسر ابدًا كل الجسور مع من خسرت
إلى الخطر ،يتعامل كثير من الناس مع العالقات في حياتهم من اصدقائك وأقاربك فربما شاءت األقدار لكما يومًا لقاء آخر
على أنها تحصيل حاصل ،باعتبارها نتاجًا طبيعيًا لحركة يعيد مامضى ويصل ما انقطع ...ف��إذا ك��ان العمر الجميل قد
التناسل والتواصل التي يعيشونها ،وأن هذه العالقات تتكون رح��ل فمن ي��دري ربما انتظرك عمر أجمل وم��ا أجمل أن تبقى
في حياتهم كنتيجة حتمية لصالت الدم والقرابة وتكاثر هذه بيننا لحظات ال��زم��ن الجميل ال ت�ن��دم على ص��داق��ة عايشتها
صارت ذكرى تؤملك فإذا كانت الزهور قد جفت وضاع
الصالت بتناسل هؤالء األقرباء ،وكذلك مع تواصلهم مع الناس حتى ولو
َ
يبق منها غير األش��واك فال َ
تنس انها قد منحتك
اآلخرين في محيطهم ،كالجيران والزمالء واملعارف في األماكن عبيرها ولم
املختلفة ...وه��ذه النظرة على مستواها التجريدي ،صحيحة ،زمنا عطرا جميال اسعدك.
لكن األم��ر في صميمه اإلنساني يتجاوز ذل��ك بكثير ،فالناس
ل�ي�س��وا م �ج��رد أرق� ��ام ح�س��اب�ي��ة ت�ت��زاي��د وت�ت�ن��اق��ص م��ن ح��ول�ن��ا،
* كاتبة وإعالمية كويتية
ب��ل ه��ي شبكة م��ن األرواح والنفسيات وال�ع�ق��ول ال�ت��ي ترتبط
Sshaheenn@hotmail.com
بنا وتشتبك ،فتؤثر وتتأثر ،وبمقدار ذلك ينعكس األم��ر على
@Follow Me :sshaheen9
شتى جوانب حياتنا وحياتها ،على مستوى الصحة النفسية
Instagram:u20storiess
والجسدية ،وعلى النجاح والفشل ،وعلى الهناءة والتعاسة،
وهكذا ولهذا ،ك��ان من الخطأ الكبير أال ننتبه إل��ى حركة هذه

تأبين

سراج ينطفئ في الكويت
| عبدالحميد جاسم الباللي |

ف��ي ل�ي��ل ال�س��اب��ع ع�ش��ر م��ن اب��ري��ل ل�ع��ام  2014ان�ط�ف��ىء س��راج
كبير في الكويت ،وخفت ن��ور العمل الخيري في الكويت ،إنه
ال�ش�ي��خ ال��داع �ي��ة وامل��رب��ي ن ��ادر ال� �ن ��وري ،وص ��دق ال �ع��م ي��وس��ف
الحجي عندما ق��ال فيه (إن��ه ن��ادر ك��اس�م��ه) ال أق��ول مبالغًا أن
الشيخ ن��ادر ال�ن��وري ،ن��وع م��ن ال��دع��اة ف��ري��د ،ون��وع م��ن املعادن
النفيس ،ون��وع م��ن رواد العمل ال�خ�ي��ري ال �ن��ادر ،لقد عاشرته
منذ كنت في السابعة عشرة من عمري عام  ،1973ورأي��ت فيه
منذ ذلك الزمان إنسانًا ن��ادرًا ،وبالبرغم من تطابق عمرنا ،إال
أن��ه ك��ان يكبرني بمراحل ،يكبرني بعلمه ،وثقافته ،وسابقته
بالدعوة ،وملكاته وقدراته ،وفنونه في كسب الشباب ومعرفة
أسهل الطرق إلى قلوبهم ،لقد تعلمت على يديه الكثير مما لم
أجده في الكتب واملوسوعات ،تعلمت على يديه معاني األخوة
الحقيقية ،فعندما قدمت إلى الكويت من بريطانيا في اإلجازة
الصيفية أث�ن��اء دراس�ت��ي هناك ع��ام  1975سألني إن كانت لي
سيارة ،فأجبته بالنفي ،فأعطاني مفتاح سيارته الجديدة التي
لم يمض على شرائها من الوكالة شهور قليلة ،فرفضت بشدة،
ولكنه أصر بشدة ،وقال عبارته التي لم أنساها منذ ذلك الزمان
(ال خير فينا إذا ندعي األخ��وة وال نطبقها) ف��أخ��ذت السيارة
كارهًا إلرضائه ،وتفاجأت أنه يقود سيارة نوع بيجو قديمة
مقعد السائق مكسور فيها ،فلم أحتمل ذلك فأرجعت سيارته
إليه.
تعلمت م�ن��ه ط ��رق ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ،ف�ك�ن��ت ك�ل�م��ا س��أل�ت��ه عن
م�س��أل��ة علمية ف��ي ال �ح��دي��ث أو ال�ع�ق�ي��دة ،أو ال �ق��رآن ال�ك��ري��م أو
الدعوة أرجعني إلى املراجع ألقرأ بنفسي ،وأستخرج اإلجابة،
ّ
يحبب ّ
إلي القراءة بصورة غير مباشرة.
ولكي ّ
فتعلمت م�ن��ه ح��ب ال �ق��راءة وأن� ��واع ال�ك�ت��ب ف��ي ك��ل امل �ج��االت،
علمني طرق البحث عن الحديث الصحيح من السقيم ،وعلمني
ت��راج��م أشهر املؤلفني ف��ي ك��ل م�ج��ال ،وعلمني أه��م امل��راج��ع في
كل فن.
تعلمت منه أن أصل العلوم هو اإليمان ،والقاعدة اإليمانية،
فال بد من التركيز في تأسيس الثقافة على الناحية العقائدية
ّ
حبب ّ
إلى قراءة الكتب اإليمانية ،وخاصة كتب
اإليمانية ،لذلك
اإلم ��ام اب��ن ال�ق�ي��م ،وك�ت��ب اإلم ��ام اب��ن ال �ج��وزي ،وك�ت��ب التفسير،
وشروح الحديث.
ّ
تعلمت م�ن��ه ح��ب ال�ع�م��ل ال�خ �ي��ري ،ف��أخ��ذن��ي م�ع��ه ف��ي بعض
رحالته الخيرية إل��ى الهند ،وعرفني على كبار العلماء فيها،
وك��ذل��ك ال�ج��ام�ع��ات اإلس��الم �ي��ة ف�ي�ه��ا ،وراف �ق �ت��ه إل ��ى ك��وس��وف��و،
وع��رف�ن��ي ع�ل��ى ال�ع�ل�م��اء ف�ي�ه��ا ،وك��ان��ت م��ن أج �م��ل أي ��ام حياتي،
ورأي ��ت ب��أم عيني منزلته الكبيرة ف��ي تلك ال��دي��ار ،والترحيب
ً
الكبير من علماء الهند وكوسوفو ،إجالال لعلمه وعمله الخيري
في تلك الديار.
دعوة اآلخرين ،واالعتدال في اآلراء،
في
االعتدال
تعلمت منه
ّ
واالعتدال بأخذ هذا الدين .تعلمت منه حب العبادة ،فكان يمر
علي ليأخذني لصالة القيام في رمضان في بداية السبعينات،
ه��ذا غيض م��ن فيض م��ا تعلمت على ي��دي��ه ،وك��ان رح�م��ه الله
حريص على رؤي�ت��ي ف��ي ش�ه��وره األخ�ي��رة .وك��ان يهاتفني في
أي��ام��ه األخ�ي��رة ال لشيء س��وى رغبته بسماع ص��وت��ي ،ف��إذا ما
سألته م��اذا ت��أم��ر ي��ا ش�ي��خ ،ق��ال :ال ش��يء س��وى ال �س��الم عليك.
ك��ان رح�م��ه ال�ل��ه قليل ال �ك��الم ،كثير األف �ع��ال ،ول�ك�ن��ه إذا تحدث
أخ��ذ بألباب الحاضرين ،ل�غ��زارة علمه واط��الع��ه وثقافته ،لقد
استمعت إليه وه��و يلقي محاضرة على طلبة جامعة الفالح

في مدينة أعظم كره في شمال الهند ،فأبهرهم ،بعرض تاريخ
الهند ،وتاريخ املسلمني فيها ،وجهود علماء اإلسالم في الهند
في املجاالت العلمية ،واستمعت إليه وهو يلقي محاضرة عامة
في أساتذة وطلبة جامعة العلماء في لكناو في الهند ،فأبهر
الجميع بغزير علمه .كما كنت معه ف��ي محاضرته ف��ي أئمة
وعلماء كوسوفو ،عن االعتدال والوسطية ،والتي كانت السمة
الغالبة في شخصيته.
َ
لقد تأثر رحمه كثيرا في مسيرة عمه الشيخ عبدالله النوري
أحد رواد الكويتيني القدامى ،قبل قوانني الجمعيات الخيرية،
والذي كان أمة لوحده ،حيث كان في الخمسينات والستينات
والسبعينات م��ن ال �ق��رن ال�س��اب��ق يجمع ال�خ�ي��رات وال�ص��دق��ات
وال��زك��وات م��ن أه��ل الكويت ،وي��ذه��ب بها إل��ى دول ش��رق آسيا،
إن��دون �ي �س �ي��ا ،وم��ال �ي��زي��ا ،وت��اي �ل �ن��د ،ل�ي�س��اع��د امل�س�ل�م��ني ه �ن��اك،
ويشيد بها الكثير من املشاريع اإلسالمية ،كاملساجد واآلب��ار
َ
ووفاء لدوره
ودور رعاية األيتام ،واملدارس العامة .وبعد وفاته،
ق��ام��ت أس ��رة ال �ن��وري ال �ك��رام بتأسيس جمعية خ�ي��ري��ة بإسمه
وه��ي جمعية الشيخ عبدالله ال�ن��وري الخيرية ،ق��اده��ا الشيخ
نادر النوري باقتدار إلتمام مسيرة عمه البارزة.
َ
لقد كان رحمه الله ،سمحا سهال ،رقيقا ،محبا لعمل الخير،
وك��ان يسلم على الصغير والكبير ،وال�غ�ن��ي والفقير ،ب��ل كان
َ
حريصا على تطييب خاطر الفقير ،وخاصة الضعفاء منهم،
ّ
ك��ال �خ��دم وف��راش��ي��ي امل �س��اج��د ،ف �ك��ان ي�ب��اس�ط�ه��م ،وي �م��ازح �ه��م،
وينصحهم.
ّ
فتعجبت
اتصل بي قبل شهر من وفاته ،وكنت خارج الديار،
م��ن مكاملته لعلمي بما يمر فيه م��ن امل ��رض ،ول��م ّ
رددت عليه،
وسألته عما يريد ،قال :ال شيء سوى السالم عليك.
شيخنا الحبيب ن ��ادر ال �ن��وري ،ل�ق��د أخ ��ذت قلوبنا بوفاتك
المتالئها بمحبتك وصدق ابن سهل األندلسي عندما قال:
حسبت يوم الوداع أن معي
قلبي ولم أدر أنه ُسرقا
أنا الذي رام من أحببته
خطا بلقياهم فما رزقا
شيخنا الحبيب نادر النوري ،في صباح هذا اليوم سيفقدك
اليتامى في العالم اإلسالمي ،وسيفقدك طلبة العلم في مدارس
وجامعات العالم اإلسالمي ،وسيفقدك العلماء هناك ،وسيفقدك
ال��دع��اة والعاملني ف��ي الحقل ال��دع��وي ،وح��ق لهم الترويح عن
أنفسهم بالبكاء كما قال أبوالعتاهية:
أبيت مسهدا قلقا وسادي
ّ
أروح بالدموع عن الفؤاد
فراقك كان آخر عهد نومي
وأول عهد عيني ب�السهاد
إذا ك��ان ل�ل��دول معالم تاريخية وح�ض��اري��ة وثقافية تفاخر
فيها بني العالم ،فال شك أن الشيخ نادر النوري أحد أبرز معالم
العمل الخيري في الكويت الذي يفاخر فيه ليس كل كويتي بل
كل مسلم في هذه الدنيا.
لقد غادرتنا هذه ال��دار ،ولكنك غرست أعمدة من بعدك ،فنم
ق��ري��ر ال�ع��ني ،فالعمل ال��ذي أسسته سيحمله رج��ال م��ن بعدك،
يرفعون الراية التي رفعتها من قبل ،ويكفيك فخرا أن الجميع
َ
يذكرك بالخير ،فهنئيا لك ما قدمت.
ونسأل الله تعالى أن يصبرنا على ف��راق��ك ،وال نقول إال ما
ي��رض��ي رب �ن��ا ،وم��ا ن�ق��ول إال م��ا ق��ال��ه رس��ول�ن��ا ص�ل��ى ال�ل��ه عليه
وسلم( :إن القلب ليحزن ،وإن العني لتدمع ،وإن��ا لفراقك يا أبا
عبدالله ملحزونون).

رؤى

شذوذ فكري!
ه �ن ��اك ت �ف �ك �ي��ر س ��ائ ��د ل��دى
الغالبية هو أنني عندما انتقد
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ...ف ��أن ��ا م �ح �س��وب
على املعارضة ،وعندما انتقد
املعارضة فأنا محسوب على
الحكومة!
 ...إل � ��ى م �ت��ى س �ي �ظ��ل ه��ذا
ال� �ت� �ف� �ك� �ي ��ر ال� �ع� �ق� �ي ��م ال �س �ق �ي��م
يسيطر على عقول املواطنني
ف� � ��ي دول� � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت! وإل� � ��ى
م �ت��ى ه � ��ذا ال � �ش� ��ذوذ ال �ف �ك��ري
والتسطيح لعقول الناس ،ملاذا
ال ي �ك��ون ال�ت�ف�ك�ي��ر ع �ن��دن��ا أن��ه
ع�ن��دم��ا ان�ت�ق��د ف��أن��ا ان�ت�ق��د من
اجل مصحلة وطن ومجمتع!
 ...فعندما يتكلم نائب في
البرملان ان��ا اواف�ق��ة ال��رأي ليس
ألن ��ه ن��ائ��ب ل ��ه س�م�ع��ة شعبية
ب��ل ألن ه��ذا رأي ��ي ال ��ذي أؤي��ده
وأواف � �ق� ��ه ع �ل �ي ��ه ...ف �ن �ح��ن أوال
وأخ � �ي� ��را م ��ن ان �ت �خ��ب ال� �ن ��واب
الذين هم بدورهم وافقوا على
ت�ش�ك�ي��ل ال �ح �ك��وم��ة «ب�ش�ي�ن�ه��ا
وزي� �ن� �ه ��ا» وع� �ن ��دم ��ا ن � ��رى أي
نائب او وزي��ر نقولها له بالفم
امل �ل �ي��ان ان ��ت م�ق�ص��ر ي��اع��ان!
فهذا هو املفروض الذي يقوله
املواطن عندما يحس بقصور
امل� � �س � ��ؤول � ��ني ف� �ن� �ح ��ن ن �ع �ي��ش
دي �م��وق��راط �ي��ة ش �ب��ه ح�ق�ي�ق�ي��ة
ف �م��ارس��وه��ا ب��رق��ي واح �ت��راف
وع� � ��دم ال �ت �ج��ري��ح ال�ش�خ�ص��ي
لشخوصهم!
***
 ...امل �ه��زل��ة ب�ع�ي�ن�ه��ا ع�ن��دم��ا
عقدت جلسة جامعة الشدادية
ل ��م ن ��ر إال  15ن��ائ �ب��ا ت�ق��ري�ب��ا
وال ت�ف��اع��ا ج ��ادًا م��ع القضية
امل � �ص � �ي� ��ري� ��ة مل �س �ت �ق �ب ��ل ه� ��ذه
ال �ج��ام �ع��ة ال� �ت ��ي ب� ��دوره� ��ا ه��ي
م�س�ت�ق�ب��ل م �ش��رق ل �ك��ل جيل
ج��دي��د ي��ري��د ان يتعلم بوطنه
متحاشيا ال�غ��رب��ة ومشاكلها
ال�ن�ف�س�ي��ة وامل� ��ادي� ��ة ...وال �ن��واب
ال ��ذي ��ن ه ��م ب� ��دوره� ��م ن��اق �ش��وا
القضية ومن ثم أجلوها خمس

| ناصر حضرم السهلي |

سنوات وبعدها قالوا سنفتح
ملف تحقيق بالتأخير!
أنا ال أدري ماذا حدث خلف
ال�س�ت��ار ول�ك��ن ال ��ذي أستغرب
م�ن��ه ه��و ك�ي��ف ت�ت��أج��ل قضية
ال � �ج ��ام � �ع ��ة خ � �م ��س س � �ن � ��وات،
وب �ع��ده��ا ي�ف�ت��ح م �ل��ف تحقيق
ملاذا لم يكن فتح باب التحقيق
أوال ال��ذي ب��دوره يقرر مصير
التأجيل من عدمه...؟ من اآلخر
ال أحد يعلم ما الذي يحدث في
الكويت وال أح��د يعلم إل��ى أين
نسير ...ال أحد!
على «يال» املوضوع:
وزارة ال�ص�ح��ة راف �ع��ة ال�ي��د
ع ��ن م�س�ت�ش�ف��ى ال � �ع ��دان ،كما
ه ��و واض � ��ح ال م �س��ؤول��ني وال
مسؤولية عند بعض الدكاترة،
ال��ذي��ن الي �ق��وم��ون بتشخيص
ال � � �ح � ��االت ب� �ش� �ك ��ل ج � �ي� ��د ،ب��ل
ان �ع �ك��س ذل � ��ك ع �ل��ى م �ش��رف��ي
األج � �ح � �ن� ��ة ال� � ��ذي� � ��ن ي� �ت ��رك ��ون
امل��رض��ى ل�س��اع��ات ط��وي�ل��ة في
امل� �م ��رات ب �ح �ج��ة ان� ��ه ال ت��وج��د
ه �ن ��اك ط ��اق ��ة س ��ري ��رة ك��اف �ي��ة،
ي ��ا وزي� ��ر ال �ص �ح��ة ق ��م ب��زي��ارة
املستشفى ب��ال�س��ر وم��ن غير
م��وع��د م�س�ب��ق وس �ت��اح��ظ أم
املهازل!
@NaSeR7aDRaM
Ben-hadram@hotmail.com

قصة قصيرة

غريبة!
| فاطمة بوحمد |

«عمة نورة» امرأة أربعينية وحيدة غريبة األطوار.
ع�ه��دي ب�ه��ا وح �ي��دة دائ� ً�م��ا ،ف��ي بيتها وح �ي��دة ،م�ق�ط��وع��ة من
شجرة ،الجميع يناديها با لقب ،ال أب ال أم ال أخ وال أخت ،ولكنها
معروفة بأنها امرأة غنية.
ُ
ذات ص��ورة ال تنسى ،قصيرة ج� ً�دا ،مقوسة ال�س��اق وب��ارزة
ال��ذق��ن ،لها أن��ف كبير ،دميمة ولكنها غير منفرة لخفة روحها
وسخريتها الوقحة من نفسها ومن الناس.
عندما تأتي لزيارتنا يهل املرح والضحك ،فا نهاية لنكاتها
وسخريتها ،وأتصورها ً
دائما أسعد الناس.
ف��ي فيلتها ح��دي�ق��ة للقطط وال �ك��اب ،ت��ول��د وت�ن�ش��أ ع��زي��زة...
مكرمة ...مدللة ،لكل منهم اسمه وغذائه الخاص ،هي مولعة بهن
وه��ن مولعات بها ،والغريب ف��ي ال��وض��ع بأنك ال ت��رى خصومة
غريزية بني الكاب والقطط فهن يعشن في إخاء و مودة.
تسألها أمي:
 لم نرك منذ مدة يا «عمة نورة»؟ كانت «ميمي» سيئة املزاج!أو تقول:
كانت «الال» تلد!...ً
ودائما تراها تتحدث عن جن (يؤاخيها) في السر ،وتحكي
عن عاقتها الخاصة بهم.
فتقول بجدية:
 أمس شعرت بأنفاسه تتردد على وجهي عند بزوغ الفجر.تتكلم بجدية وص��دق مخيف ،لعلها ال تتخلى عن امل��زاح إال
حني تتحدث عن أخيها الخفي (ذلك الجن الذي آخاها في اآلونة
األخ �ي��رة) ،وت ��ردد أي�ض��ا أن ال�ك��اب وال�ق�ط��ط تخاطبها بلغاتها
ال �خ��اص��ة وان �ه��ا ت�ف�ه�م�ه��ا ،ول �ك��ي ت�ث�ب��ت ص�ح��ة ك��ام�ه��ا تمضي
بالحديث بلهجات (قططية و كلبية!) فنغرق في الضحك!
لها خبرة واسعة في قراءة الفنجان والورق وتفسير األحام،
ويقال انها متهمة بممارسة السحر فكثير من جاراتها لعنوها
بعد اختفاء إح��دى فتيات املنطقة ،لكن مع ذل��ك طيبتها خصلة
يشهد لها أكثر الناس.
ال ترى أحدا يطرق بابها لكثرة الكاب يتجنب الناس زيارتها،
حتى الخدم ال يطيقون خدمتها ،فهي وحيدة في بيتها ،ال احد
يؤنس وحدتها غير الكاب والقطط والجن (الذي آخاها)!
تقول لها أمي وهي تستغرب وحدتها:
 على اإلنسان أن يعمل آلخرته.فتجيبها وهي تبتسم:
 ستنبح الكاب حول جثتي (العفنة) وتموء القطط ،ويحضرأخي ليغمض عيني ،متى ما شاء الله وحده.

ليلة الزجاجات املهشمة
| علي البدري |
لنضع قلوبنا على الطاولة
ولنبدأ ليلة الزجاجات املهشمة
أنت صياد ماهر
وأنا الرأس املحنط في جدارك
أنت
الصمت في ساعة الدعاء
رجائي الذي صددته..
صفعات والدي فوق وجهي
حظ أمي العاثر
وغفوة الكتاب
على صدري
* قصيدة قصيرة من مجموعة شعرية ستصدر قريبًا

