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الخالدي ...في ذمة اهلل

هناك من يحاول �أن يطم�س تاريخ
الكويت ويحاول �أن ي�ستغل الظروف
والأحداث ويجري ويلوي مبادئ العدل
وامل�����س��اواة التي دع��ا لها د�ستور
الكويت يف عام  1962لكي يغطي على
قدومه �أو قدوم غريه �إلى �أر�ض الكويت
من العراق �أو ال�سعودية �أو �إيران
�أو بالربا�شوت من �أي دولة �أخرى,
االدع��اء ب ��أن جميع �أه��ل الكويت قد
ج���اءوا م��ن ال�شمال �أو اجل��ن��وب �أو
ال�رشق كالم غري دقيق وغري �صحيح
ويتعار�ض مع احلقائق التاريخية
ومع مبادئ العدل وامل�ساواة ,ف�أر�ض
الكويت مل تكن بركان ًا ملتهب ًا حتى
ال ي�سكنها �أحد من الب�رش .هناك من
نبت وعا�ش على هذه الأر���ض ودافع
و�ضحى عن حماها منذ مئات ال�سنني
وتكبد الأه��وال والعي�ش فيها ,ويف
نف�س الوقت هناك من نزح للكويت �أو
�سواء قبل �أو بعد اكت�شاف
من قدم لها
ً
النفط �أو بعد اال�ستقالل وح�صل على
اجلن�سية الكويتية� ,سواء بالت�أ�سي�س
�أو التجني�س ور�ضي بالعي�ش مع
الكويت و�أهلها الأ�صليني.

بالأم�س القريب غادر هذه الدنيا الفانية العم
الغايل �صيوان اخلالدي ،وال �أخفي حزين ال�شديد
على رحيله ،فهو بالن�سبة يل والد وعم و�صديق،
فكل ما اريد ان اعرفه عن والدي وجدي اجده عند
هذا الرجل الذي ملئ طيبة من ر�أ�سه حتى قدمه،
واليكاد مير يوم من الأيام اال و�أراه اما �صباحا
او م�ساء ،وكثريا ما اراه �صباحا وم�ساء ،وان مل
اره ات�صل به او يت�صل بي ،وقد عا�رص الكويت
قبل وبعد النفط ،وخدم وطنه ع�سكريا خمل�صا
قرابة الثالثني عاما ،ومل ا�سمعه يوما يغتاب
اح��دا على االط�لاق ،وال يريد ان ي�سمع ذلك،
وعندما علمت بخرب وفاته بكيت �أمل��ا لفراق
عزيز غال ،وهانت علي الدنيا مبا فيها ،ومل
تعد احلياة ذات �أهمية عندي ،الن لفراق احلميم
لذعة يف القلب ،ولكنه ق�ضاء الله الذي ال راد له
ولله �شقران ال�سالماين حيث يقول:
ذكرت �أبا �أروى فبت ك�أنني
برد الأمور املا�ضيات كفيل
لكل اجتماع من خليلني فرقة
وكل الذي دون املمات قليل
و�إن افتقادي واحد ًا بعد واحد
دليل على �أال يدوم خليل
كثريا ما كنت ا�سمعه يحمد الله على النعمة التي
حبا الله بها ابناء الكويت ،وكثريا ما �سمعته
يحث على طاعة والة الأمر ،كان يقول يل كنا
فقراء ف�أغنانا الله ،والنعمة كي تدوم حتتاج
الى احلمد ،فبحمد الله تدوم النعم ،كنت ا�شم
رائحة الآب��اء والأج��داد من حديثه ف�أحر�ص اذا
حتدث على اال ي�سكت فكل ما اريد ان �أعرفه عن
كويت اخلم�سينات وال�ستينات اجده عنده ،مبا
يف ذلك ت�أ�سي�س ال�رشطة ،وامل�س�ؤولون الذين
تولوا مهمة الإ�رشاف عليها منذ ال�شيخ عبدالله
املبارك رحمه الله وحتى عبداللطيف الثويني،
واملرء عندما يتعود على �شيء وفج�أة وبدون
مقدمات يفقده لي�س باالمر ال�سهل حتى وان
حتلينا بال�صرب وارتدينا ثوب اجل�لادة يبقى
االثر يف النف�س ،ويظهر على الإن�سان �أثره و�إن
حاول اخفاءه.
وملن يريد ان يعرف �صيوان اخلالدي رحمه
الله تعالى اك�ثر فقد عجن بحب الكويت،
وال��وف��اء لها ،هو رج��ل طيب القلب �صايف
النية ،اليعرف الغل وال احل�سد ،ثقف نف�سه
بنف�سه� ،صاحب ديوانية يجتمع بها ابنا�ؤه
واحفاده واقاربه و�أ�صحابه وجريانه ،قلما
اجده غا�ضبا ،وقد نظرت اجلمعة املا�ضية
الى الكر�سي الذي يجل�س عليه يف م�سجدنا
ف�إذا اجلال�س عليه غريه ،فدعوت له �صادقا
بالرحمة وامل��غ��ف��رة ،وغالبتني دموعي
وتذكرته �صوته وهو ي�سلم علي اثناء توجهه
ال��ى ه��ذا املكان ،وال�سنني الطويلة التي
ع�شتها معه دون تخا�صم� ،أو حزازة نف�س
كما يحدث دائما بني الأ�صحاب ،ولروحه
العزيزة �أقول :يا والدي وعمي واخي و�صديقي
�صيوان �أعلم انك ذهبت الى دار احلق والى من
هو خري منا جميعا �إال ان ن�سيانك لي�س باالمر
ال�سهل ف�ستظل عالقا يف ذاكرتي حتى �أحلق
بك ،و�س�أظل �أتذكرك يف الديوانية وامل�سجد
الذي كنا ن�صلي فيه ،و�س�أدعو لك مثلما �أدعو
لوالدي ولوالدتي ول�شقيقي متعب رحمكم
الله جميعا ،و�س�أكون وفيا لذكراك ماهبت
ال�صبا،وغنت الطيور فوق اغ�صان ال�شجر،
رحمك الله رحمة وا�سعة و�أ�سكنك الفردو�س
الأع��ل��ى مع النبيني وال�صديقني وال�شهداء
وح�سن �أولئك رفيق ًا اللهم �آمني.

مع الأ�سف هناك من يحاول �أن يقلل من
�ش�أن �أهل الكويت الأ�صليني لأن ذلك
رمبا ي�سبب له الأرق ويذكره مبا�ض
ال يريد �أن يعرتف به �أو يت�رشف به,
كما يحاول البع�ض �أن ي�ضع �أهل
الكويت الأ�صليني مبرتبة «الهنود
احلمر» ب�أمريكا ويحاول �أن يتهمهم
بالعن�رصية ,فقط لأنهم يقولون �أنهم
«�أ�صليون» ويقول بكل ب�ساطة و�سطحية
�إن ال�شعب الكويتي قد جاء من ال�شمال
�أوال�رشق �أو اجلنوب ويطم�س حقائق
التاريخ واجلغرافيا.
الكويت ك�أي دولة تقوم على ثالث
دعامات رئي�سية ,الأر���ض والنظام
وال�شعب ,هذه ثالث حقائق و�أعمدة
لن نر�ضى بالعبث بها ,ف�أر�ضنا
حدودها معروفة وثابتة ونظامنا
وحكمنا ب ��أ��سرة ال�صباح الكرام
وال يجوز العبث مبكونات ال�شعب
الكويتي وتركيبته لأج��ل م�صالح
وقتية �ضيقة �أو من �أج��ل م�صالح
�شخ�صية لها نتائجها الكارثية على
اجلميع.
ودمتم �ساملني

حسبة مغلوطة

علي البصيري
a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1
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ال تفعل �شيئ ًا دون تفكري عميق وال تقم
بت�رصف ملعاقبة �صديق خذلك وال
تكذب �إذا كذب هو عليك �أو ال تفعل �شيئ ًا
قد يزعجه كي ت�شعره بخطئه الفادح
جتاهك بل على العك�س عليك �أن تبقى
كما �أنت فقد يعجبه ما فعلت ويكون
مثلك يوما م��ا وي��ب��دل ت�رصفاته،
عندها �ستعود عالقتكما كما كانت
عليه يف ال�سابق وان ح�صل و�أخط�أت
وغفر �صديقك لك فعليك �أن ت�ؤمن ب�أن
ما من �أحد ال يخطئ و�أن الأم��ر وارد
وعليك �أن تتذكر املواقف التي �أخط�أت
بها وال تن�س �أن امل�ساحمة جعلت
منك �شخ�ص ًا �أكرث لطف ًا و�أكرث حتم ً
ال
للم�س�ؤولية من ذي قبل ،فالتفكري
بهذا الطريقة ي�ساعد على �إعادة الثقة
بينكما ،حتل بال�صرب يا �صديقي وال
تت�أفف وتتململ ف ��إن ع��ودة الو�ضع
ملا كان عليه يف ال�سابق يتطلب وقت ًا
وقد يتفاوت ذلك بني �أيام و�أ�شهر �أو
حتى �سنوات ،فال ت�ضغط على الآخر
لكي يحاول جاهد ًا لأن تعود ثقتك به
وعليك �أن تعطيه الوقت الكايف ليدرك
ما قام به من خط�أ ويعتذر بنف�سه ،وهذا

رؤية عزيز

�سيعيد ثقتك به تدريجي ًا كما ذهبت،
وحينها عليك باملراقبة وموا�صلة
التقييم حتى ولو ا�ستمر ذلك ملا يقارب
الأ�شهر �أو ال�سنة فهذا �سي�ساعدك ملعرفة
�إذا كان �صديقك �أو ال�شخ�ص الآخر قد
تغري �أو �إنه م�ستمر بخداعك ولعب دور
الذكي ،وال تخف �شيئا بل عرب للطرف
الآخر عن حجم الأذى النف�سي والروحي
الذي ت�سبب به لك من خالل ت�رصفاته
التي جعلتك تتخذ هذا املوقف منه،
والأهم من كل ذلك هو �أن ت�صارحه و�أن
تخربه ما ال��ذي �سببه لك من الأذي��ة
حتديد ًا مبا فعله معك فهذه اخلطوة
�ست�ساعدك على �إع��ادة الثقة بالطرف
الآخر و�ستعود املياه الى جماريها �إن
كنت متلك قيمة الت�سامح وتت�سامى على
جرحك الذي ت�شعر به لت�ستمر حياتك
�سليمة دون �أثر ملا فعل من �أذى قد تبقى
تر�سباته الى مدى طويل ،وان طرح عليك
مثل هذا ال�س�ؤال فاعلم انك بحاجة الى
مراجعة عالقاتك حتى ال يخذلك �أحدهم
من حيث ال تعلم؟ و�أخري ًا �أ�س�أل الله لكم
الراحة من كل �أذية و�رش وبلية �أخواين
القراء الأعزاء.

أمراض نفسية
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تعرفت اليه زوجته عا�شق ًا للكتب،
ّ
ونقل لها �أهله �أن��ه ع�شق رافقه منذ
ال�صغر ،فكان يجن جنون �سمري مبجرد
ر�ؤية �أي كتاب يف �أي مكان ،نا�سبني
ذلك الى �أنه ولع باملعرفة والعلم.
لكن زوجته �أدرك��ت �أنه مر�ض نف�سي!
هي حالة متطرفة من حب الكتب ،وقد
تبد�أ �أعرا�ضه الأول��ى منذ ال�صغر من
دون �أي مالحظة .والإ���ش��ارات الأولى
لهو�س الكتب تبد�أ بال�شعور بالبهجة
وال����سرور عند م�شاهدة �أي كتاب،
و�رسعان ما ينقلب الأمر �إلى الرغبة يف
اقتناء ومطالعة �أي كتاب من �أي نوع.
�أم��ا املرحلة املتقدمة منه ،فتتم ّيز
بالرغبة يف جتميع �أكرب عدد من الكتب
على افرتا�ض �إمكان الإفادة منها يوم ًا
ما .ومن �صفات البيبليوماين �أنه �إن
اح�ترق بيته ف���أول ما يفكر ب�إنقاذه
ه��و كتبه اخلا�صة ،وي��ك��ون يف قمة
بهجته حني يح�رض معار�ض الكتب �أو
ي�سمع ب�إقامتها يف مكان ما .ومهوو�س
الكتب يرتدي بال�رضورة نظارات طب ّية
وي�صاب ب�صداع مزمن لعدم قدرته
على ت��رك الكتاب اجليد يف الوقت
املنا�سب ،كما �أنه ال ميلك ح�ساب ًا يف
امل�رصف لأنه ال ي�ستطيع كف يده عن
�رشاء كتاب جديد حتى و�إن كان بلغة ال
يعرفها ،حماو ًال �إقناع نف�سه ب�أنه عند
ال�رضورة �سيبيع الفائ�ض منها ،لكنه
يف احلقيقة ال يقبل حتى �إعارتها .وال
يتذكر املهوو�س بالكتب تاريخ زواجه
�أو تاريخ والدة ابنه ،ولكنه يتذكر
تاريخ وظروف �رشاء �أي كتاب ميلكه!
ومن املهم التفريق بني «البيبليوماين»
ومن ي�ضطر للقراءة بغر�ض الدرا�سة،
فالأخري تنقطع عالقته بالكتب وقد
ي�سارع للتخل�ص منها مبجرد انتفاء
حاجته �إليها� ،أم��ا «البيبليوماين»
فعالقته مع الكتب ال تنقطع �إ ّال بدخوله
القرب.
توهم كابغرا� س uCapgras Del
ّ
sion
توهمها ب�أن �أمها قد
ي�شقى �أهل منال مع ّ
�أُبدلت ب�أخرى تكرهها وتريد التخل�ص
منها .طبع ًا ،الطبيب النف�سي يعلم
متام ًا �أن ما �أ�صاب منال حالة مر�ضية
جتعل املري�ض بها يتوهم ب�أن �أحد �أفراد
عائلته متّ �إبداله �أو تل ّب�سه ب�شخ�ص �آخر
ي�شبهه ،وفيها يقنع املري�ض نف�سه ب�أن
التغيرّ الذي �أ�صاب هذا القريب وجعله
�أك�ثر ق�سوة مثالً ،يعود ال��ى �إبداله
ب�شخ�ص حمتال ميلك مالمح مماثلة.
توهم فريغويل Fregoli Delusion
 ّعلى عك�س منال ،تعتقد رنا �أن جميع
املحيطني بها هم �شخ�ص واحد يتنكر
بوجوه ويلب�س �أقنعة خمتلفة بهدف
بتوهم
�إزع��اج��ه��ا .وه���ذا م��ا ي��ع��رف
ّ
فريغويل وهي حالة نادرة ومعاك�سة
متام ًا لتوهم كابغرا�س ،ففيها يتوهم
ال�شخ�ص �أن جميع الأ�شخا�ص املحيطني
به لي�سوا �إ ّال �شخ�ص ًا واحد ًا يتغيرّ �شكله
�أو يقوم بالتنكّ ر بطريقة متقنة للغاية،
ويقوم مبطاردته و�إزعاجه دائم ًا.

مالحظة

عبدالعزيز الشعبان

فراس الحمداني

Twitter: @azizalshaban

Firashamdani57@yahoo.com

افصخ
ال ت�ستغرب عزيزي ال��ق��ارئ نعم
اف�صخ« ..عزيز ا�ستح �شنو �أف�صخ؟»،
ال ت�ستعجل اه��د�أ قليالً ،ملعرفة
املزيد يرجى قراءة ال�سطر التايل
مع التحية والتقدير.
عندما تتحول الو�سيلة �إلى غاية،
ويتحول الب�رش �إل��ى فئران تلهث
وراء قطعة اجلبنة ومب��ج��رد �أن
ي��ق�ترب منها تفتك ب��ه امل�صيدة
وجتعله يف خرب كان ،هكذا �أ�صبحنا
حت��ت رحمة ال�سلع اال�ستهالكية
والتي �أ�صبحت الغاية ظن ًا منا �أنها
�ستحولنا �إلى ب�رش �أف�ضل«،اف�صخ»
الكماليات واملالب�س التي ا�ستدنت
من غريك ل�رشائها وارت��د مالب�س
عادية ،لن يتغري �شيء من عمرك
وال لونك وال �شهادتك ،الكماليات
ال��ت��ي تلهث وراءه����ا ل��ن جتعلك
�شخ�ص ًا �أف�ضل بل �ستجعلك �أ�سري ًا
لها ،فقد �أ�صبحنا نهتم بالق�شور
�سيحرتم
وتركنا اللّب ،الإن�سان
ُ
بفكره ومدى ان�سانيته وتعامله مع
الآخ��ر ولن ُيحرتم ملجرد ماهية

تيوس اإلرهاب
القما�ش املن�سوج به قمي�صه ،فكم
من مالب�س الفتة يرتديها �شخ�ص
خاو بفكره ،وكم من ب�رش اهتمت
بعقولها قبل التفاخر مبظاهرها
ف��ارت��ق��ت ب ��أف��ك��اره��ا الب�رشية،
ا�ستثمر بعقلك وارفع ر�أ�سك قلي ً
ال
لرتى العامل على حقيقته فالعامل
لي�س جمرد �سيارة فارهة تقودها
نهار ًا وقمي�ص حرير ترتديه ليالً،
ال تكُ ن �أداة م�ستهدفة  ،ال تكُ ن
فري�سة ،ال تكُ ن جم��رد رق��م يزيد
وينق�ص ،ا�صنع ذلك الرقم الذي
�ستغري به الكثري يف هذا العامل ،
ال ت�ضيع وقتك على كيفية ت�صوير
قهوتك ال�صباحية لزيادة الاليك
والريتويت يف مواقع التوا�صل
االجتماعي فلن تغري هذه ال�صورة
الب�رشية فالعامل �أك�بر بكثري من
ذلك ،ال تت�صنع ،ال تقلّد فالعامل
�أ�صبح مليئ ًا بالن�سخ الكربونية،
«اف�صخ» كل هذه املظاهر ال�سطحية
و�أخرج الرثوة العقلية التي بر�أ�سك
فالعامل يحتاجك!

يك�شف لنا التاريخ ال�سيا�سي العراقي عن �صفحات
م�رشقة ل�سيا�سيني ميتلكون اخل�برة واحلنكة وقبل
هذا وذاك الأخالق وال�شعور بامل�س�ؤولية �إزاء الوطن
وامل��واط��ن ولكن ه��ذه املعادلة مل تعد كما كانت
عليه ،كيف ال والعملية ال�سيا�سية تتوافق مع �أ�شباه
الرجال �أمثال بع�ض الربملانيني الذين عاثوا ف�سادا
يف الأر�ض؟!
�إن بع�ض الذين �صدقوا �أنف�سهم �أع�ضاء يف الربملان
و�سيا�سيون وهم ذيول الطاغية املقبور �صدام يتحدثون
بلغة الرجال وهم يعلمون يف قرارة �أنف�سهم ب�أن املثل
ال�شعبي ال�شهري يقول« :من قلة اخليل �شدوا على
الكالب �رسوج» ينطبق عليهم �أكرث من غريه وهكذا ف�إن
جمل�س النواب ي�ضم بني �أع�ضائه الع�رشات من الذين
حتتاج ظهورهم ل�رسوج لكي ميتطيها الأخيار ملحاربة
طواغيت هذا الزمان ،ولعل من �أو�سع الظهور و�أكرثها
دفئ ًا هو ظهور ال�ضالعني يف الف�ساد والإرهاب.
ويا عجبي ف�إن الأجيال املا�ضية لو كتب الله لهم ان
يبعثوا من قبورهم ويت�أملوا م�شهد الربملان والبع�ض
من �أع�ضائه �أولئك الذين ي�شبهون �أنف�سهم بالتيو�س،
لكن حتى التي�س ميتلك م�ؤ�رشات الرجولة وما متيزه
عن الأنوثة والذين عندنا نراهم من خالل الت�رصيحات
لي�سوا �سوى عنزات مقطوعة الذنب.
ه�ؤالء الرجال تفوح منهم الطائفية بطريقة ال مثيل لها

وهي تعرب عن �أحقاد وكراهية مل جند ما يطابقها اال
بعقلية العقول املتطرفة والكالب امل�سعورة.
لقد تنا�سى ه�ؤالء تاريخهم ال�صدامي ،حيث كانوا
من النكرات التي تعتا�ش على ا�سم البعث املقبور،
ولعل م�صدر هذا التمادي واال�ستهتار قد ا�ستمدوه من
روح الت�سامح التي تتمتع بها الأطراف الأخرى وهي
تعرب عن قيم الرجولة امل�ستمدة من مدر�سة �آل بيت
الر�سول وزعمائها الأبطال الذين كان �شعارهم النبل
والفرو�سية والأخالق احلميدة .
�إن هذه اجلعجعة التي يفتعلها البع�ض من املح�سوبني
على العملية ال�سيا�سية بني فرتة و�أخرى لكي يثبتوا
رجولتهم �أم��ام الذين جندوهم و�أعطوهم �أجندات
لينفذوها ما هي اال جعجعة فارغة ت�شبه تلك التي
ن�سمعها من عربات القطارات الفارغة وهي �شبيهة
ب��رواي��ة ط��واح�ين ال��ه��واء ل��دون كي�شوت يف الأدب
اال�سباين.
عندما متتحن ه��ذه ال�ثرث��رات بالفعل الرجويل �أو
املبدئي ف�إننا نكت�شف �أن ه�ؤالء مبجرد �أن ينهرهم
�أحد �أو يقف يف وجهه فرتاه منهارا وراكعا ،وهذا ما
فعله �أحد النواب عندما لوح بالع�صا حتى خر �أحدهم
�رصيعا باكيا ومتو�سال ،وك��ل ه��ذا التداعي ح�صل
مبجرد رفع الع�صا ،وال ندري ماذا كان �سيح�صل لو
�رضبه بع�صاه.

