العدد ( )3828االثنين  19أغسطس 2019

كلمات ال تنسى

11

مقاالت

www.alshahedkw.com

مجالس

مشعل السعيد

حسبة مغلوطة

علي البصيري

د.محمد الدويهيس

a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

www.alduwaihees.com

Mshal.AlSaed@gmail.com

حوار مع قبلي

خليلي في بغداد هل أنتما ليا
على العهد مثلي أم غدا العهد باليا

هذا ال�شاعر بعيد عن وطنه بغداد يف ديار الغربة فتذكر �صاحبني له من
�أعز �أ�صحابه يف بغداد ف�س�أل هل مازاال يحفظان عهد الود وال�صحبة� ،أم
�أن هذا العهد طوته �صفحة الن�سيان مع مرور الأيام وال�سنني عليه� ،أما
هو فمازال حمافظا على العهد مل ين�سهما ،مراعيا لل�صحبة وال�صداقة
وميثاقها ،مل يغيبا عن باله ،ثم يقول:
وهل ذرفت يوم النوى مقلتاكما
علي كما �أم�سى و�أ�صبح باكيا
ويعاود �س�ؤالهما :هل بكيتما على فراقي وت�ساقطت دموعكما حزنا على
بعدي� ،أما �أنا فما انفككت باكيا م�ساء و�صباحا ،وهذا دليل وا�ضح
�أيها ال�سادة على حمبة هذا الرجل ل�صاحبيه ووفائه لهما ،وكم يحتاج
املرء يف هذا الزمان الى ال�صاحب الويف الذي يعرف معنى ال�صحبة،
والدنيا بال �صاحب الت�ساوي �شيئا� ،،أال ترون الإمام ال�شافعي يقول:
�سالم على الدنيا �إذا مل يكن بها
�صديق �صدوق �صادق الوعد من�صفا
وكذلك قول املتنبي:
�رش البالد بالد ال �صديق بها
و�رش ما يك�سب الإن�سان ما ي�صم
�أم��ا �صاحب بيت ال�شعر فهو �أبو�سعد علي ب��ن حممد ب��ن خلف
النريماين ،الكاتب ال�شاعر العبا�سي وهو من �أ�صول فار�سية فبلدته
اال�صلية نريمان اجلبلية الواقعة ق��رب همدان ،عمل يف ديوان
الإن�شاء بالدولة البويهية ،وتقرب من ال�سلطان بهاء الدولة ونال
حظوة عنده و�أل��ف له كتاب :املنثور البهائي و��شرح من خالله
ديوان احلما�سة وهي خمتارات �شعرية ل�شعراء عرب جمعها ابومتام
الطائي ال�شاعر امل�شهور ،وكان ابن خلف مت�أثرا بال�شعر العربي
القدمي ،ومن �شعره ال�سائر قوله:
خليلي يف بغداد هل �أنتما ليا
على العهد مثلي �أم غدا العهد باليا
وهل ذرفت يوم النوى مقلتاكما
علي كما �أم�سي و�أ�صبح باكيا
وهل �أنا مذكور بخري لديكما
�إذا ما جرى ذكر ملن كان نائيا
وهل فيكما من �إن تنزل منزال
�أنيقا وب�ستانا من النور حاليا
�أجد له طيب املكان وح�سنه
منى يتمناها فكنت الأمانيا
كتابي عن �شوق �شديد اليكما
ك�أن على الأح�شاء منه مكاويا
وعن �أدمع منهلة فت�أمال
كتابي تنب �آثارها يف كتابيا
والتي�أ�سا �أن يجمع الله بيننا
ك�أح�سن ما كنا عليه ت�صافيا
وقد يجمع الله ال�شتيتني بعدما
يظنان كل الظن �أن ال تالقيا
ويظهر �شوقه ال�شديد الى بغداد حيث يقول:
فدى لك يا بغداد كل مدينة
من الأر�ض حتى خطتي ودياريا
فقد �رست يف �رشق البالد وغربها
وطوفت خيلي بينها وركابيا
فلم �أر فيها مثل بغداد منزال
ومل �أر فيها مثل دجلة واديا
وال مثل �أهليها �أرق �شمائال
و�أعذب �ألفاظا و�أحلى معانيا
وكم قائل لو كان ودك �صادقا
لبغداد مل ترحل وكان جوابيا
يقيم الرجال املو�رسون ب�أر�ضهم
وترمي النوى باملقرتين املراميا
وقد تويف ابو�سعد الكاتب �سنة �أربع ع�رشة و�أربعمئة للهجرة وكان
خليفة الوقت اباالعبا�س احمد القادر بالله بن الأمري �إ�سحاق بن املقتدر
جعفر بن املعت�ضد العبا�سي ،وهو اخلليفة اخلام�س والع�رشون يف
�سل�سلة خلفاء الدولة العبا�سية ،ولد عام  336وبويع عام  381وتويف
 422للهجرة ومل يكن له من اخلالفة اال اال�سم لتغلب بهاء الدولة على
ال�سلطة .ودمتم �ساملني.

�شكا يل �أحد الأخ��وة القبليني ب�أن قبيلتهم
م�ستهدفة وحماربة منذ  !2012و�أن �أبناء
القبيلة حمرومون من تقلد املنا�صب القيادية
بالدولة! و�إن مت تعيني �أحد �أبناء القبيلة فهو
لذر الرماد يف العيون و�أن ال�شخ�ص الذي مت
تعيينه من �أبناء القبيلة جتده �أقرب ما يكون
حم�سوب ًا على تيار ديني �أو تكتل �سيا�سي �أكرث
من �أنه حم�سوب على القبيلة!
تعجبت مما ذكره وقلت له �إنك تبالغ فيما
تقوله و�أعتقد �أن العن�رصية القبلية قد �رست
يف دمك �أكرث من وطنيتك� ،أو رمبا غريتك من
تبو�ؤ �أبناء القبائل وفئات املجتمع الأخرى
ملنا�صب بالدولة مقارنة مع �أبناء قبيلتك!
رد علي قائالً :الأمر لي�س جمرد مقارنة بني من
يتم تعيينهم من �أبناء قبيلتي و�أبناء القبائل
والفئات الأخ���رى! الأم��ر تعدى التعيني،
حيث ا�ستهدف من هم بالوظائف القيادية
من �أبناء قبيلتي حيث ال يتم التجديد لهم
يف هذه الوظائف �أو يتم نقلهم لوظائف �أقل
�أهمية وت�أثري ًا باملجتمع وال تتنا�سب مع
تخ�ص�صاتهم العلمية وخرباتهم الوظيفية!
�أما �أن يتم تر�شيح �أو تعيني قياديني جدد
من �أبناء القبيلة ف�إن ذلك نادر و�أ�صبح �أمر ًا
متعارف ًا عليه بني �أبناء القبيلة بل �أن معظم
�أبناء القبائل وفئات املجتمع الكويتي يقرون
يف ذلك يف دواوينهم ويف اللقاءات واجلل�سات
اخلا�صة.
رددت عليه ب�أن اخليال والغرية والعن�رصية
القبلية قد طغت على �أف��ك��ارك وتفكريك!!
و�أنك قد �أطلقت لفكرك العنان لتف�رس جميع
القرارات التي تتخذ ب�أنها �ضد قبيلتك!

العجوز والبحر والحل

ا�ست�شاط غ�ضب ًا وقال يل :يبدو �أن احلكومة
ال تزال ت�سيطر على �أفكارك وتوجهاتك،
و�أنك ال تزال تابع ًا للحكومة وم�ؤيد ًا لها يف
كل ما تتخذه من قرارات ،ومع الأ�سف �أنني
كنت �أظن �أنك مواطن م�ستقل ول�ست تابع ًا
حكومي ًا!! �أن��ا لدي امل�ستندات والأ�سماء
وكذلك بع�ض املرا�سيم والقرارات احلكومية
التي تثبت ما �أقول و�أنت جتادلني وك�أنك
حتا�رض يف برنامج تدريبي!
حاولت �أن �أهدئ من غ�ضبه وقلت له :يا �أخي
الكرمي ،نعم �أنا كنت وزير ًا ولكن ال يعني
ذلك �أنني �أ�ؤيد احلكومة يف جميع توجهاتها
�أو قراراتها ،ومقاالتي خري �شاهد على
ذلك ،ولكنني ال �أ�ؤي��د معظم الطرح الذي
تطرحه لأنك مت�أثر بالعن�رصية القبلية،
ونحن نبحث عن الكفاءات العلمية املنا�سبة
ل�شغل الوظائف القيادية بغ�ض النظر عن
القبيلة �أو املنطقة �أو التكتل ال�سيا�سي
�أو الديني �أوال��ط��ائ��ف��ي ،فنحن يف دولة
م�ؤ�س�سات ودول��ة قانون ويجب �أن يكون
هناك عدل وم�ساواة بني جميع املواطنني
ونقر مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وال�شفافية.
ازداد حمدثي غ�ضب ًا قائالً :هذا هو تفكريكم،
�أك��ادمي��ي ن��ظ��ري بعيد ع��ن �أر����ض الواقع
تعي�شون يف مدينة �أفالطون ،يبدو يل �أنه من
ال�صعب �إقناعك فال تزال تعي�ش يف عاملك
الأفالطوين!
تركني وهو يتمتم ببع�ض الكلمات التي مل
�أفهمها ولكن يبدو من مالحمه �أن الرجل يحمل
�سواء اتفقت معه �أو
هم ًا وق�ضية قد اقتنع بها
ً
مل �أتفق.

السهل «»2-1

�أ�ستغرب مما �أرى من �صناعة
للأزمات تدور يف بلدنا احلبيب,
فتلك الق�صة التي �أخذت من ا�سمها
مقال اليوم للكاتب الأمريكي
�أرن�ست همنغواي والتي ح�صل
بها كاتبها على جائزة بوليتزر
وكانت مقدمة لفوزه بجائزة
نوبل يف الآداب للعام 1954م ومل
تكن من الق�ص�ص العادية بل هي
ق�صة ا�ستثنائية حائزة جوائز
عاملية وتعد من روائ��ع الأدب
العاملي من ن��واح �أدبية عديد
عدة حتى �أ�صبحت من الق�ص�ص
التي تقر�أ للعربة ال لإثراء الأدب
يف نف�س االن�سان فتلك الق�صة
تتحدث عن �صياد عجوز يدعى
�سانتياغو يرافقه �صبي ا�سمه
مانولني وتدور �أح��داث الق�صة
يف كوبا حيث البحر وال�صيادون
يعي�شون حوله وم��ن خرياته
يعي�ش اجلميع ففكرة الق�صة
ترتكز على االن�سان الذي يطمح
الى الأف�ضل وال�سعي الى حتقيق
حلمه بالنجاح قبل �أن ميوت
وبعد �أن �شاخ باحل�صول على
�سمكة عظيمة تكون له فخرا يف
رواي��ة يرويها ال�صيادون عنه
وت�شاء الظروف �أن يخرج الى
البحر ذل��ك ال�صياد وبرفقته
الولد وقد ر�أى �سمكة املارلني
قد �أعجبته ويريد �صيدها وهي
ال�سمكة العظيمة التي يتخذها
ال�صيادون �شعارا ل�سفن �صيدهم
ويقرر ال�صياد �أن تكون هذي
ال�سمكة له ويدخل معها يف �رصاع
ميتد الى �أيام ب�سبب حتقيق حلم
�صيد هذه ال�سمكة الكبرية والتي
متتد �ساعات �صيدها الى �أيام
حتى ي�رشف على الهالك وذلك
ب�سبب نق�ص م��ا معه م��ن ماء
وغذاء ولعب ال�سمكة بعواطفه
وحماولتها التخل�ص من خطاف
العجوز الذي علق يف فمها حتى
تقرر �أ�سماك القر�ش �أن ت�شارك
العجوز وجبته وتبد�أ يف مرافقة
ال�صياد والنه�ش والع�ض يف
ال�سمكة التي يحلم ب�صيدها ويف
اليوم الثالث من الرحلة وبعد
�أن مزقت �أ�سماك القر�ش �سمكة
املارلني وقد و�صل ال�صياد الى
ال�شاطئ ويطمئن ال��ى �سمكته
املربوطة بقاربه حيث جدف
خ�لال الأي��ام الثالثة كي ي�صل
الى بر الأمان وينظر الى �صيده
الذي مل يتبق منه �سوى هيكلها
العظمي فيخلع العجوز ال�صاري
من مكانه.
يتبع

أقنعة

د.ياسمين القطامي
@y_alqtami

قولي الحقيقة
�إذا كانت هناك �أولويات يف العالقة بني الأم
املطلقة و�أوالدها ،ف�إن الثقة ت�أتي على ر�أ�س
هذه الأولويات ،اليفيد �أبد ًا الت�رصف ب�شكل
�رسي ثم مفاج�أة الأوالد بقرار الزواج لأنهم،
�أي الأوالد� ،سيكت�شفون ذلك عاج ً
ال �أو �آجالً،
وتقول درا�سة �إن �أك�ثر ما يبغ�ضه الأوالد
هو �شعورهم ب�أن الأم كذبت عليهم ،فبعد
الطالق ت�صبح مهمتها �أ�صعب يف �إقناعهم
ب�أنها �صادقة معهم وذلك ب�سبب الفجوة
التي يرتكها غياب الأب ،ذلك لأنه يف كثري
من املجتمعات الأوالد عادة يبقون مع الأم،
ويغيب الأب عن حياتهم ب�شكل جزئي �أو
كامل طاملا �أن �إيجاد �رشيكة جديدة هي

أمل ...

�أ�سهل بالن�سبة للرجل املطلق.
وم�ضت ال��درا���س��ة ت��ق��ول« :ك��ي تثبت الأم
املطلقة م�صداقيتها ينبغي عليها تقدمي
الرجل اجلديد الذي ترغب يف الزواج منه
لأوالدها حاملا تتخذ قرارها بالزواج من
جديد ،هذا مهم ج ًّدا لكي يتعرف الأوالد على
من �سي�شارك �أمهم يف حياة زوجية جديدة،
ْ
وبهذه املعرفة ي�ستطيعون ت�شكيل فكرة
ما عن هذا القادم اجلديد ،طبعا بالن�سبة
لكثري من الن�ساء املطلقات اللواتي قررن
الزواج من جديد لن يفرق معهن � ْإن وافق
الأوالد �أو مل يوافقوا ،ولكن من الأف�ضل
و�ضعهم يف ال�صورة لكيال ي�صدموا.

وجهة نظر

غسان يوسف

حامد السيف
www.wijhatnathar.com

ماذا لو نجح االنقالب في فنزويال؟
لو جنح االنقالب يف فنزويال الذي قام به
غوايدو يف الثالثني من �أبريل لكانت �أمريكا
اجلنوبية حتولت ملزرعة �أمريكية ومكب
نفايات للواليات املتحدة الأمريكية التي
ترى �أن وجود النظام احلايل يف فنزويال
يف هذه القارة �شوكة يف حلقها ل�سببني ..
الأول� :أن فنزويال ال ت�سري يف اخلط ال�سيا�سي
الأمريكي والإ�رسائيلي ،والثاين� :أن احلكومة
الفنزويلية احلالية بقيادة الرئي�س نيكوال�س
مادورو ال ت�سمح للواليات املتحدة با�ستغالل
ال�ثروات الهائلة يف فنزويال ومنها النفط
والذهب والأملا�س.
�إن قيام حكومة الرئي�س الراحل ت�شافيز
بطرح نظرية «عامل متعدد الأقطاب» جعل
الواليات املتحدة تخ�شى من انهيار «عامل
القطب ال��واح��د» ال���ذي متثله وا�شنطن
وتتبعها �أغلب دول العامل كما يتبع القطيع
الراعي.
نظرية الرئي�س الراحل ت�شافيز «عامل متعدد
الأقطاب» كانت لقيت قبو ًال كبري ًا يف دول
كثرية يف �أم�يرك��ا الالتينية وا�ستطاعت
هذه الدول �إقامة جتمع «الألبا» يف �أمريكا
الالتينية وهي الدول املناه�ضة لل�سيا�سة
الأمريكية  ،كما ا�ستطاعت فنزويال ومن
خالل هذه النظرية �إقامة عالقات كبرية

مع ال�صني ورو�سيا وايران والهند وجنوب
افريقيا وبيالرو�سيا وكازاخ�ستان وكوريا
ال�شمالية وجنوب �أفريقيا  ...الخ � ،أي
�إنه �أ�س�س فع ً
ال لعامل متعدد الأقطاب ينهي
�سيطرة القطب الواحد.
الأمر الآخر الذي مل يرق للواليات املتحدة
هو الوقوف �إلى جانب الق�ضايا العربية
العادلة ويف مقدمها ق�ضية فل�سطني حيث قام
بقطع العالقات مع �إ�رسائيل وطرد ال�سفري
الإ�رسائيلي و�إعالن وقوفه التام �إلى جانب
ال�شعب الفل�سطيني بعد العدوان الإ�رسائيلي
على فل�سطني «غزة» .2009
البع�ض عن معرفة �أو عدمها ي�صفون نظام
فنزويال بالنظام ال�شمويل والديكتاتوري
وه��ذا كالم عار عن ال�صحة فهذه عبارات
تطلقها ال��والي��ات على كل الأنظمة التي
تناوئها لتقوم بفر�ض احل�صار عليها ومنع
الآخرين من التعامل معها ما ي ��ؤدي �إلى
متملل ال�شعب �ضد حكوماته على الرغم من
�أن ال�سبب معروف وهو �أن هذه الأنظمة ال
ت�سمح للواليات املتحدة با�ستغالل ثرواتها
 ،ومن ي�سمع ت�رصيحات ترامب عن ال�سعودية
وكيفية ابتزازه للملك �سلمان وويل عهده
يعرف ملاذا تقوم الواليات املتحدة بتهديد
فنزويال.

متى نفيق ونضع القواعد المهمة للبلد؟
املجتمع الكويتي يعي�ش يف ح��ال��ة غري
م�سبوقة� ،أو مرت على �شعوب كثرية من العامل،
فاملجتمع يتكالب بكل م�ستوياته على احل�صول
على م�ستوى معني من الوجاهة امل�صطنعة �أو
املناق�صة املعينة ،و�صار املجتمع يعمل بكل
فئاته على اقتنا�ص الفر�ص للح�صول على
مركز �أو مقاول بالدولة ،وهاتان املجموعتان
تعمالن يف النهاية بالتعاون لتقا�سم الغنائم
من خ�لال الأع��م��ال التي تطرحها احلكومة
ويف النهاية يح�صل الطرفان على النتائج
املخطط لها والدولة ال حت�صل على نتائج
�أعمالها املرجوة بل دائما �أعمال ناق�صة
�أو خمالفة ل�رشوطها ،انه ا�ستغالل ملوارد
الدولة ونتائج لال�سلوب الرعوي اال�ستهالكي
يف الدولة التي ت��وزع الغنائم من وظائف
ومراكز عليا و�أعمال من خالل املناق�صات
ب�أ�سلوب تكتيكي �سيا�سي ولي�س اقت�صادي
وال ي�ستفيد البلد منها م�ستقب ًال ،انها حقيقة
�سيطرت على البلد وعطلت التنمية ،وو�ضعتنا
يف م��ؤخ��رة امل ��ؤ��شرات يف كثري من الأم��ور
الأ�سا�سية املهمة واملطلوبة للبلد .كل هذا
والبلد فيه كل الإمكانات الب�رشية واملادية
ليكون �أف�ضل من كثري من البلدان يف العامل
والتي اعتمدت على التعليم والتخطيط اجليد
مثل كوريا وماليزيا و�سنغافورة واليابان

وهي بلدان لي�ست عندها موارد طبيعية بل
�صارت ب�أح�سن حال من و�ضعنا املحري لكثري
من املراقبني الدوليني ،انها م�أ�ساة م�ستمرة
بوعي �أو ب��دون وع��ي وال ي��ري��دون التغيري
املطلوب واملحق للبلد وكل هذا ب�سبب الوفرة
املالية التي تغطي م�شاكلنا وتظهرها مبظهر
م�صطنع غري قابل لال�ستمرار بامل�ستقبل وال
حتقق الدولة املدنية احلقيقية امل�ستدامة
�إنها حقيقة م�ؤملة وحمرية واملجتمع بكل
فئاته يعمل لتحقيق م�صاحله اخلا�صة وال
يعطي حق الدولة عليه� ،إننا ن�سري يف نفق
مظلم ال ندري �إلى �أين يو�صلنا ،الغني يريد
زي��ادة �أمواله والباقي يريد احل�صول على
مركز من هو �أعلى منه بكل الطرق القانونية
وغري القانونية بغ�ض النظر عن ا�ستفادة
الدولة من ذلك .ملاذا وكيف و�ضعنا انف�سنا
يف هذه الدائرة ال�رش�سة املخيفة يف تقا�سم
امل�صالح ال�شخ�صية على ح�ساب الدولة
وم�ستقبل الأجيال القادمة وكيف نخرج من
ال��دائ��رة املخيفة ،ان عامل الوقت وحكم
العقل يفر�ض علينا التفكري اجلدي واجللو�س
مع النف�س يف عمل �شيء لتغيري هذه الفل�سفة
الرعوية غري منتجة والتوجه �إلى الطريق
االنتاجي املطلوب مل�ستقبل هذا البلد الطيب.
والله امل�ستعان.

