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سامي الخرافي

لطيفة الفودري

حتضرني قصة عن قيام بعض الشباب بسرقة 
سيارة وبعد فترة مت إرجاعها لصاحبها مع تذكرتي 

سفر له ولزوجته مع حجز غرفة بأحد الفنادق 
املشهورة في احدى الدول مع كلمة اعتذار بأن 
سرقة السيارة كان ألمر طارئ ويعتذرون منه 

أشد االعتذار، وصّدق الزوج ما قرأه وسافر مع 
زوجته وعند عودته من السفر وعند فتحه باب 
بيته وجد البيت فارغا عن بكرة أبيه فقد متت 
سرقته من اللص الذي أعطاه التذكرة بأسلوب 
»متقن« فكانوا »حرامية« خبثاء مبعنى الكلمة.

لقد أصبح لدينا اآلن من يسرقنا بفن وإتقان وهم 
حرامية »فايف ستار« وهم حيالة كما يطلق عليهم 
في املصطلح الكويتي، فسأسرد بعضا منها حتى 

تعرف أساليبهم و»احلرامية« كثيرون ال يتسع 
املجال لذكرهم في مقالة واحدة ولكن »احلرامي« 

باإلشارة يفهم. ومنهم:
بعض الداللني الذين يبيعون السيارة والذين 

يحلفون ويقسمون بأن هذه السيارة نظيفة.. 
الخ ويقومون بالترويج لها وكأنها عروس من 
»أوكرانيا« من أجل بيعها بسعر غال وعندما 

تشتريها جتدها مدعومة ومصبوغة وفيها بالوي 
فهؤالء حرامية بشكل قانوني.

بعض العيادات اخلاصة التي جتد إعالناتها 
منتشرة في الصحف وتؤكد وتضمن اجلودة 

والضمان، فعلى سبيل املثال زراعة الشعر وعودته 
مثل »ذيل احلصان« وتذهب الى تلك العيادات 
»احلرامية« وتدفع املقسوم على أمل ان يرجع 
شعرك كما كان وتفاجأ بعد الزراعة بفترة بأن 
الشعر بدأ بالتساقط كأوراق الشجر في فصل 
اخلريف وأصبح مثل جزيرة »بوبيان« صبخة 

وقاحلة ورجعت مثل ما كانت »صلعة« تسر 
الناظرين وهذه حرمنة بشكل قانوني.

بعض املستشفيات اخلاصة والتي تستغرب من 
كثرة طلبات التحاليل التي يطلبونها منك لدرجة 
امللل واألشعة التي ليس لها داع في سبيل سرقة 

مالك بطريقة »صحية«، وأضف الى ذلك اإلعالنات 
عن جمال البشرة.. الخ وعودتها مثل ما كانت 

صافية خالية من »احلفر« التي على الوجه، وأعرف 
أحدهم ذهب الى احد املستشفيات »األي كالم« 

وأراد ان يرى أنفه قد أصبح »سلة سيف« ويفاجأ 

بأن أنفه أصبح »سلة مهمالت« إنها سرقة بشكل 
قانوني.

أصبحت قراءة القرآن لدى البعض جتارة رابحة 
تدر اآلالف من الدنانير. فهناك من يدعي قدرته 
على طرد اجلان وقد تعلم املهنة من »اليوتيوب« 
وادعى الفهامية ويدعو الناس من خالل إعالنات 

على »لوحات اإلشارة.. الخ بقدرته على شفاء 
اي مريض وبعد ان يقرأ عليك ان تشتري ماء 

وعسال.. الخ وهنا »مربط الفرس«، رغم ان الذي 
يبيعه لك هو »وهم« وال يتعدى ما اشتراه بضعة 

دنانير ولكنه يبيعه لك بعشرات الدنانير فذلك 
حرامي »شرعي«.

وفي اخلتام، ما أود ان اشير اليه ان »احلرمنة« 
اجلديدة ال تقل خطورة عن حرامية جتار اللحوم 

الفاسدة.. الخ فهم يسرقوننا ونحن »نضحك« 
حتت مسمى لصوص الوهم وهم في تزايد 

مستمر، وأخشى ان يكون هناك تبادل خبرات 
بينهم لتطوير قدراتهم في زيادة السرقة وال 

ندري قد ينشئون نقابة لهم يوما ما، فلنحذرهم 
دائما. فهل نحن قادرون على ذلك؟

كيف أكون شخصية محبوبة لدى اآلخرين؟ وملاذا 
جنح الكثير من األشخاص في أن يكونوا مثل 
املغناطيس في جذبهم للغير بينما فشل العدد 
الكبير في ذلك؟ إذا أردت أن تكون لك بصمة 
على جدار احلياة وأن تتمتع بروح ذات نفس 

مغايرة للواقع بشكل إيجابي من خالل شخصية 
ذات تأثير سحري كاملغناطيس مهما كانت درجة 

توافقك أو اختالفك مع اآلخرين، وأن تكون 
متميزا بذات محتواها كل ما يبرز جمال اإلنسان 

خلقا وأخالقا، فإليك أهم مقومات الشخصية 
لذلك:

ال تبح باملتاعب اخلاصة بك، فاحلزن واأللم 
والضيق عناصر موجودة أصال في اإلنسان وال 
ميكن له التخلص منها، ولكن البد من إخفائها أو 
تقليلها قدر اإلمكان حتى ال يسأم اآلخرون ألنهم 

غير مجبرين على املشاركة في أحزاننا.
من الطيب أن تكون متفهما ملشاكل اآلخرين 
وحتترم أحزانهم عن طريق االستماع، الن 
الشخص الذي يتقن فن االستماع ألحاديث 

اآلخرين يكون محبوبا منهم، كما يجب أن تترك 

لآلخرين حرية احلديث ثم تشارك فيه بعد ذلك.
اعلم أنه من تواضع هلل رفعه، ويعتقد الكثيرون 
في قرارة أنفسهم أنهم ال يقلون عن اآلخرين 

في أي شيء، لذلك فالتعالي عليهم قد يؤثر على 
عالقتهم بك، ويتمثل ذلك في طريقة احلديث 
والتصرف غير الالئق، بينما التواضع يكسب 

صاحبه دائما محبة اآلخرين. 
واعلم أن كل األوقات ليست مناسبة للمجاملة، نعم 

كل إنسان يحب أن يتلقى املديح ولكن ليس إلى 
درجة النفاق، فاإلنسان يحتاج إلى املجاملة وإظهار 
اإلعجاب الذي يجدد الثقة في النفس، ولكن يفضل 
أن تظهر هذا اإلعجاب في محله بكلمة مخلصة في 

الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة. 
ليس أروع في أن تكون مصدرا للتفاؤل، فبذلك 

تكون محبوبا دائما ألنك ستجعل اآلخرين يرون 
العالم مبنظار الواقع، ولكن هذا التفاؤل يجب أن 
يكون في حدود املعقول وأال يتطرق إلى اخليال، 

واملتفائل ال يعترف باليأس، ولكنه يجدد دائما 
األمل في حل مشاكله وفي حدود اإلمكانيات 

املوجودة.

إذا سماؤك يوما حتجبت بالغيوم
أغمض جفونك تبصر خلف الغيوم جنوم

واألرض حولك إذا ما توشحت بالثلوج
أغمض جفونك تبصر حتت الثلوج مروج
هكذا حتدث رسول اإلسالم محمد بن عبداهلل ژ: 

»تفاءلوا باخلير جتدوه« وما أروعها من كلمة! 
وما أعظمها من عبارة! إنها كلمة تلخص نتائج 

التفاؤل.
أخيرا في هذا املقال وليس آخرا تقبل مالحظات 

غيرك: من اجليد استقبال مالحظات ونقد 
اآلخرين برحابة صدر، إذا صدرت عن أناس 

مخلصني ال يبغون سوى املساعدة احلقة وقد 
تصدر هذا املالحظات من أناس حاقدين، ولكن في 

احلالتني من املستحسن أن تتقبل ما يوجه إليك 
من مالحظة أو نقد بابتسامة ومهما كان الثمن.. 

مع ما يفرضه ذلك من التحكم بالعقل والسيطرة 
على املشاعر.

عزيزي القارئ في املقال القادم بإذن اهلل 
سأستكمل معك مقومات الشخصية املغناطيسية، 

فتحياتي لكم جميعا.

حرامية 
»ديلوكس«
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جرس

ومضات فكرية

هناك حرب مستعرة بجانب احلرب الدولية ضد 
داعش ورمبا ال تقل ضراوة عنها، إنها حرب من 
نوع آخر ـ طابعها اقتصادي وسالحها البترول 
والدوالر وأهدافها سياسية واستراتيجية، إنها 

احلرب البترولية القادمة.
يبدو أن بعض اخلليجيني قد ضاقوا ذرعا من 
التدخل اإليراني في شؤون املنطقة، ففي كل 

صراع عربي تكون إيران حاضرة فيه، فكان ال 
بد من مواجهة إيران ولو بطريقة غير مباشرة ـ 

كاحلرب البترولية ـ و ملا ال؟ 
فالبترول سالح ذو حدين ليس باملفهوم السلبي 
بل باملفهوم اإليجابي، فكما ميكن استخدام قطع 

إمدادات البترول أو التقليل منها لرفع األسعار 
عاليا ومعاقبة »دولة مستهلكة« ـ ميكن أيضا 

إغراق السوق بالبترول وتنزيل أسعاره بشكل حاد 
ومعاقبة »دولة منتجة«.

إيران وبالرغم من احلصار االقتصادي املفروض 
عليها لعدة سنوات مازالت مستمرة في متويل 

املليشيات املتطرفة التابعة لها ـ كحزب اهلل 
واحلوثيني وبعض التجمعات في العراق، ناهيك عن 

دعمها لنظام بشار في سورية.
تعاني إيران عجزا مستمرا في املوازنة العامة بلغ 

العام املاضي أكثر من 30 ٪، ومع ارتفاع نسبة 
التضخم ألكثر من 40٪، مما تسبب في انهيار 

العملة اإليرانية بأكثر من ٥0٪ منذ فرض العقوبات 
االقتصادية عليها.

إيران ال يسمح لها بتصدير أكثر من 1.3 مليون 
برميل نفط يوميا، ومع نزول أسعار البترول 

بنسبة 20٪ منذ بداية العام احلالي وارتفاع الدوالر 
بأكثر من 9٪ أمام سلة العمالت الرئيسية، فإن 

خسارة إيران ستكون »مزدوجة« فمن جهة 
ستنخفض العوائد البترولية ومن جهة أخرى 
سيستمر نزول التومان اإليراني أمام الدوالر. 

اخلليجيون هم ملوك النفط بكل ما حتمله الكلمة 
من معنى، حيث يتصدرون الدول األكثر إنتاجا 

له، واستفادوا ولسنوات عديدة من ارتفاع أسعار 
البترول وكونوا فوائض مليارية كبيرة ستساعدهم 

في حربهم هذه عندما تنخفض أسعار البترول 
مستقبال.

ختاما: أقدام إيران تزداد انزالقا في وحل الثورات 
العربية، فامليليشيا التابعة لها في مواجهات مفتوحة 

في لبنان وسورية والعراق واليمن وبحاجة إلى 
دعم مادي كبير ومستمر ـ ستعجز إيران عن 

تأمينه مستقبال، خيار احلرب البترولية وبالرغم 
من قساوته إال أنه أفضل اخليارات املتاحة.

* مالحظة أخيرة: مهما ازدادت »احلرب البترولية« 
ضراوة فلن تنخفض أسعار البترول اقل من 
مستوى 70 ـ 80 دوالرا للبرميل، وهو نفس 

تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري، والذي يوفر 
منتجوه للسوق اكثر من ٥ ماليني برميل، عند 
هذه املستويات السعرية سيتوقف إنتاج النفط 

احلجري وسيزداد تلقائيا الطلب على النفط السائل 
وسيرتفع السعر مرة أخرى.

تعتبر املخدرات خطرا كبيرا على املجتمع وتهدد أمنه 
واستقراره وتشيع فيه أشد أنواع الفوضى واجلرائم 

املنظمة والدمار والهالك لفئة الشباب من اجلنسني، 
وقد انتشر في املجتمع الكويتي بشكل الفت وواضح 

مخدر مدمر يسمى »الطاعون األبيض« وهو مخدر 
»الشبو« بسبب أنه رخيص الثمن وسهولة احلصول 

عليه وضعف الرقابة األمنية التي جعلت الكثير من 
الشباب يبحث عنه ويجده بكل سهولة لتوافره بعيدا 
عن أعني رجال األمن واجلمارك الذين يعملون بجد، 

ولكن املطلوب منهم مضاعفة تلك اجلهود حلماية 
املجتمع وأبنائه.

يعتبر »مخدر الشيطان« الشبو من أخطر األنواع وهو 
مخدر الكريستال، وهو مصنف من املنشطات اخلطرة 

واملؤثرات العقلية املدمرة التي تسبب إتالفا لألوعية 
الدموية والدماغ ووهو سبب للسكتة الدماغية، 

ويسبب أمراضا نفسية سريعة في حالة تعاطيه منها: 
التوتر والنرفزة وعدم الشعور باألفعال وانفصام 

الشخصية واالرتباك والهلوسة وارتكاب جرائم القتل 
والعنف التي زادت باملجمعات التجارية هذه األيام. 
على احلكومة بكل أجهزتها االستنفار التام حملاربة 

هذه اآلفة التي بدأت في االنتشار سريعا في املدارس 
وبني الشباب، ودراسة اخلطط التي حتد من انتشار 

هذا املخدر الفتاك ونشر الوعي باخلطر من تعاطي هذا 
املخدر وتشريع القوانني املشددة لكبح جتار السموم 

في تهريب كل أنواع املخدرات للمجتمع واحلد من 
عرض وطلب تلك اآلفة املدمرة. 

إن لألمل بقية في عالج مدمني املخدرات وتأهيلهم 
النفسي واالجتماعي والعملي ووقايتهم من النكسات 
والعودة لعالم اإلدمان املهلك، وذلك بتضافر اجلهود 
احلكومية كافة وكل اجلمعيات املتخصصة ملصلحة 

الفرد واألسرة واملجتمع.
وأخيرا همسة لكل الشباب إياك والتجربة األولى وخذ 
قرارك بعزم بإغالق باب اإلدمان باالبتعاد عن أصدقاء 

السوء حتى ال تخسر نفسك.  
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مسرحية النجم طارق العلي األخيرة »صيدة 
بلندن« ليست مجرد مسرحية أخرى تضاف 

لسلسلة مسرحياته الثالث األخيرة التي تعتمد 
على الكوميديا واالسكتشات املتفرقة التي 

تعتمد بالدرجة األولى على حضور طارق العلي 
كنجم، فمسرحية »صيدة بلندن« عودة حميدة 

لطارق العلي، او باألصح ملسرح طارق فقد 
حوت كل شيء تقريبا وبلغت درجة االحترافية 
فيها بدءا من اداء اصغر ممثل حتى اكبر لوحة 

في الديكور درجة تثير اإلعجاب، بل ان الديكور 
في تلك املسرحية كان ميثل ربع جناحها امام 

اجلمهور.
واملسرحية عامة تنبئ بوالدة جنوم كوميديا 
جدد مثل الشاب املبدع خالد مظفر وصاحب 

احلضور اجلميل عبداهلل بهمن.

>>>
املسرحية بفكرتها األساسية اخذت طابع الكوميديا 
السياسية دون ان تفقد اجلمهور لذة متابعتها مع 

أداء عاٍل جدا للنجم العلي في كل مشاهد املسرحية، 
واستمرارية طارق بهذا األداء املبهر داللة أخرى على 

جنوميته.
>>>

قلت مرة إن طارق العلي وسيلة جذب سياحية 
للخليجيني، وفي العرض األخير ملسرحيته اول 

من امس كان ربع احلضور تقريبا من اخلليجيني 
وهي داللة حية على ما قلته، فمسرح طارق وطوال 
شهرين استطاع ان يجذب آالف اخلليجيني كسياح 
الى بلدنا بينما قطاع سياحة حكومي طويل عريض 

مبسؤوليه وموظفيه غير قادر على جذب ثالثة 
خليجيني ونصف، فقطاع السياحة لدينا مجرد هيكل 

بال رؤية ومؤسسة بال أداء لألسف.
>>>

خالل حضوري معرض »ميليبول قطر 2014« 
االسبوع املاضي صادفت مهندسا سودانيا وأبلغني 
انهم في السودان ال يعرفون سوى ان الكويت فيها 

مجلس امة.. وطارق العلي.
>>>

توضيح الواضح: عندما يتحكم مسؤول حكومي مبشاريع 
شبابية كويتية ويحكم على مقدم املشروع وفق 

توجهه السياسي، فهذا املسؤول يجب ان يبعد من 
منصبه، فتلك املشاريع للكويت كلها بكافة أطيافها 

وطوائفها وليست للمسؤول احلكومي، الذي يشطب 
مشروعك ويلغيه فقط ألنك ال تتبع فكره السياسي.

إال إذا كان القطاع احلكومي الذي يديره ذلك 
املسؤول إرثا له.

عودة حميدة..
 يا طارق
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