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في ظني وفي اعتقادي أن ابن هذا العصر الذي نعيشه، هو 
أكثر الناس تنعما وشقاء.

إنه إنسان يعيش عصر التطور التقني الهائل جدا والذي 
سهل له كثيرا من مصاعب احلياة وأهوالها، فوسائل 

املواصالت تطورت واختصرت الزمن كثيرا، وما كان يقطع 
من مسافات في شهور، تنهبه الطائرات في ساعات.

والطب في أوج تطوره، ووسائل االتصاالت صارت أشبه 
ما تكون بالسحر، وكل ما كان باألمس خياال مجنونا صار 
اليوم واقعا نعيشه ومنتطي صهوته وبات من اعتياديات 

احلياة، حتى بتنا ال نفكر في غرابته.
هذا هو جانب التنعم أو اجلزء املضيء من حياة أناس هذا 

العصر والنصف املمتلئ من الكأس.
أما جانب الشقاء الذي يعيشه إنسان هذا العصر، فهو 

املتمثل في الشرور الكثيرة التي حتيط بحياتنا مثل 
االرهاب واحلروب العسكرية وحروب الطبيعة التي باتت 

تشن علينا حروبا ما عرفتها احلياة من قبل، وحتى 
اجلرائم الفردية صار لها وجه غرائبي ما عهده الناس قبال. 

وحروب الطبيعة املتمثلة في الفيضانات وشدة األمطار 
وزمجرتها وفي مناطق لم يعرف عنها أنها كثيرة األمطار 

والرعود والبروق، دعت أحدهم العتبارها »مؤامرة 
أميركية« لتخريب دولنا، وذلك من خالل امتالك أميركا 

لتقنية تؤهلها للعبث باألجواء- حسب زعمه!
ورغم غرابة مثل هذا القول، وعدم معرفتنا بجدية صاحبه 

أو هزله فيما قال، فإننا نكاد نصدقه، أو أن ما نراه من 
حتوالت في األجواء قد يصدقه.

وإضافة إلى هذا وذاك من أهوال العصر، نضيف تلك النذر 
املخيفة بحرب قد تقوم فال تبقي وال تذر، وهي- إن قامت- 

لن تكون كسابقاتها من حروب وستبدو كل حرب قبلها، 
حربا رحيمة رئيفة.

احمليطات والبحار مليئة بحامالت الطائرات والبوارج املثقلة 
باألسلحة العابرة للقارات، والسماء ملبدة بالطائرات وما 

حتمل على متونها من سبل املوت املتعدد الوجوه.
وهكذا يعيش إنسان اليوم بني رفاهية وترف وتنعم، 

وشقاء وخوف ويأس من يومه قبل غده.
وهذا كله من صنع االنسان نفسه، فهو الصانع هناءه 

وترفه، وهو نفسه الصانع شقاءه وخوفه وبؤسه ويأسه.
فيا أيها االنسان كم أنت جبار! 

نعم إرهاب الشوارع، والذي لن يكون أحد محصنا منه 
مهما عال شأنه، السياسي، االقتصادي أو االجتماعي، 
فاجلميع معرض حلوادث مرورية قاتلة بلمح البصر، 

بسبب ما يحصل بشوارع الكويت من استهتار 
ورعونة وإهمال وقلة ذوق وعدم االنتباه بسبب 

املوبايل والتعرج وعدم التقيد بأساسيات القيادة العامة 
والتي هي متشابهة في أغلب دول العالم، أصبح الوضع 

في شوارع الكويت من دون مبالغة الداخل مفقود 
واخلارج مولود، من هول وكثرة املخالفات اجلسيمة 

ومنها السرعة بتهور.
معالي وزير الداخلية، أوجه كالمي لك مباشرة ألن 
القرار عندك، مع باقي قيادات الوزارة إلحداث نقلة 

نوعية بالثقافة املرورية بالكويت، وإعادة النظر 
بالفلسفة املرورية لرجال املرور، أوال أود أن أشكر 

الوزارة من أعلى الهرم إلى أصغر موظف على جهودكم 
اجلبارة في مكافحة اإلرهاب واملخدرات، التي هي محل 
تقدير وفخر لكل الكويتيني، لكن اسمح لي يا بوخالد، 
الوضع املروري بالكويت مروع ومخيف ومدمر، وهو 

فعال إرهاب من نوع آخر وهو إرهاب الشوارع.
ال أحد يشك بإخالص وتفاني رجال املرور، لكن 

املوضوع هو إدارة حديثة صحيحة، وتدريب عالي 
املستوى وأنا برأيي الشخصي ليس باملستوى 
املطلوب، الثقافة تأتي من البيت أو املدارس هذا 

صحيح، لكن أيضا سيف القانون هو من يرسخ هذه 
الثقافة من خالل تفعيله وتطبيق روح القانون.

هل يعقل ان الشيء الوحيد باخلطوط السريعة فقط 
الكاميرات؟ وان تواجدت الدوريات فهو ثبات أمني 
فقط من غير فاعلية، يا وزير الداخلية، الشوارع 

بالكويت حلبة سباق، سرعة فائقة من كل االجتاهات، 
استهتار، فال يوجد تقيد باخلطوط األرضية، وال 

تفاوت السرعات فيها، فأقصى اليمني أو الوسط أو 
أقصى الشمال كلها سرعة جنونية، أبسط قواعد 

املرور ال تطبق من اجلميع كبارا وشبابا، رجاال ونساء، 
مواطنني ووافدين، املوضوع باختصار فوضى عارمة 
وإرهاب شوارع، وال يوجد فاعلية لرجال املرور بهذا 

اخلصوص، غير تصريح وزارتكم بأنها أدخلت خزينة 
الدولة ماليني الدنانير من املخالفات وكأنه إجناز، اسمح 

لي يا بوخالد أن الوزارة فشلت في ضبط اإليقاع 
املروري، والدليل أن نسبة احلوادث بالكويت هي 1.2 

قتيل يوميا ومقتل 365 شخصا في العام 2015 الذي لم 
ينته حتى اآلن. والكويت حلت الثالثة عامليا باحلوادث 

القاتلة.
اقتراحات وحلول أقدمها لوزارتكم، إعادة الرادار في 

الدوريات وتفعيله، التركيز على أساسيات القيادة مثل 
اخلطوط األرضية وجتاوزها، االلتزام بإشارة قف، 

ضرورة استعمال اإلشارة في السيارة، فاملالحظ أن 
اإلشارة ال تستعمل وكأننا في عالم الطرمان، البدء 

مبراقبة السرعة بالشوارع الداخلية واملناطق السكنية، 
واالنتقال إلى الشوارع الرئيسية، ألن الضبط املروري 

يبدأ من الداخل إلى اخلارج، إيجاد حل ملوضوع 
استعمال املوبايل خالل القيادة، تأهيل أفراد املرور 

تأهيال حقيقيا بفن التعامل مع الناس، وتطبيق روح 
القانون، كما يجب أن يكون رجال املرور قدوة لنا من 

خالل تقيدهم بقواعد املرور، فمن املالحظ أن الناس 
وأفراد املرور يتصرفون بنفس الطريقة خالل القيادة، 

وأخيرا يا بوخالد أمتنى إعطاء الدعم والصالحية ألفراد 
املرور ملخالفة اي من كان، وزير، تاجر، شخصية 

عامة، املهم أن يوقف املخالف ويحرر املخالفة ليكون 
عبرة لآلخرين، ومن الضروري أن يتم اإلجراء كما هو 

مرسوم بقوانينكم، أمتنى أن تصل الرسالة وأن نرى 
احللول سريعا فالوضع بالشوارع خطر على اجلميع 

وهو فعال إرهاب من نوع آخر.

katebkom@gmail.com

Fq817@yahoo.com 

صالح الشايجي 

فيصل حمد إبراهيم المزين

مؤامرة الطقس

إرهاب الشوارع 
إلى متى؟

بال قناع

كلمة صدق

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

ducky872000@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف

نجاة ناصر الحجي

بعد اإلجراءات القوية التي اتخذتها 
السعودية عقب حادثة الحرم، قامت 

الشقيقة قطر باتخاذ اجراءات حازمة 
كذلك تجاه القائمين على المشاريع 
التي أغرقتها االمطار، فقام رئيس 
الوزراء بإحالة 5 شركات هندسية 

كبرى للنيابة العامة، كما اصدر النائب 
العام القطري اوامر بمنع سفر العديد 
من المديرين العامين والمستشارين 

المرتبطين بالشركات التي اخفقت 
مشاريعها.

> > >
وتظهر علوم السياسة واالجتماع 

والتاريخ بشكل جلي ان االمم 

التي ترغب في البقاء واالستقرار 
واالستمرار وتحرص على ارضاء 

شعوبها تقوم بإظهار المحاربة 
الشديدة للفساد الذي هو كالسوس 

الذي ينخر ببنيان الدول حتى يهدمها 
ويسقطها، اما الدول التي تعيش 

ليومها وال تهتم لغدها او مستقبل 
اجيالها المقبلة، فتترك الفساد 
وفرسانه يسرحون ويمرحون 

ويثيرون حنق الشعوب حتى يحدث 
االنفجار، وال شك ان تساقط االنظمة 
العربية باالنقالبات إبان الخمسينيات 

والستينيات وبعدها بالثورات عام 2011 
كان سببه الرئيسي هو دعاوى تفشي 

الفساد المثير االول لحنق الشعوب!
> > >

وقد التقى قبل ايام وزراء الداخلية 
العرب في الدوحة واتفقوا على محاربة 
خليجية موحدة لالرهاب، ونتمنى لهم 

كل التوفيق في مسعاهم، ونذكرهم 
بأن االرهاب يقتات على الفساد 

وعلى الحنق الذي يثيره الفساد لدى 
العامة، بل ان فساد المؤسسات المالية 

هو الكفيل بوصول اموال االرهاب 
لمقاصدها الشريرة، كما ان فساد 

القيادات السياسية والعسكرية وتقبلها 
الرشاوى والعموالت ايا كان مصدرها 

هو ما تسبب في تساقط المدن 

والمحافظات في العراق وسورية تحت 
سنابك »داعش« وليس قرقعة السالح 

او الحروب الدائرة.
> > >

آخر محطة: نتمنى ان يكون على رأس 
اهتمامات اجتماع وزراء الداخلية 

الخليجيين القادم مشروع »المحاربة 
الموحدة للفساد«، وان تعد قوائم 

خليجية سوداء بأسماء المسؤولين 
والشركات التي تمارس الفساد، كي 
تتم مالحقتها في الدول الست، وهو 
ما سيحظى بتأييد الشعوب وإرعاب 

أساطين الفساد وردعهم.

اتوق دوما الى الكتابة عن النفس 
البشرية، تلك النفس التي تنزع دوما 

الى حب الوطن والركون الى بذل اقصى 
انواع اجلهد والعمل اجلاد والهادف 

امال في ارساء سبل املواطنة االصيلة 
واحملبة الكامنة في القلوب، فعلى ثرى 

هذا الوطن نعيش، وعليه اشتمت 
انفاسنا الهواء، وعليه ولدنا ومضت 

السنون الطويلة، وتعايشنا باذلني اخلير 
كله لرغبة جامحة تعتري اجسادنا في 

متيزه، فهذا الوطن منبع مولدنا ومركن 
والئنا واخالصنا له ولقادتنا واسرة آل 

الصباح، وعلينا أال ننسى دورنا في 
رفعة ورقي برملان بلدنا، اذ ان آراءنا 

اختارت اعضاءه، فهم يجتهدون لعمل 
كل ما فيه تقدم وازدهار وطننا، ونعم 

بفضل الهمة والعزمية واملثابرة التي 
اجنزت وفعلت اخلير كله لثرى هذه 

االرض الطيبة.
نعم، نحن نحب هذا الوطن العزيز 

ونقدر وظائفنا واعمالنا به، وال ندخر 
جهدا لرفعته دون تردد، فلنا نحن 

الكويتيني تراث كبرنا معه منذ السنوات 
التي مرت بنا عليه نحبه كثيرا وجنله 

ونبذل كل ما في وسعنا في سبيل 
تقدمه وازدهاره ورخائه راضني 

ومذعنني، ونتوجه بالدعاء الى العلي 
القدير، متمنني لوطننا الرفعة والكرامة 

والشموخ.
ارى في اآلفاق ايادي تضع وثائق 

سفرها جانبا وتطرح لذاتها جنسيات 
ووثائق سفر لتعيش ابدا في ديار 

اخرى، اي في بسيط احلديث تنبري 
جانبا للتخلي عن املواطنة وجتهز ذاتها 

متوجهة لدول اخرى غربية كانت او 
عربية، ترحل عن ارض هذه الديرة 
احلبيبة التي ولدت بها وعاشت في 

كنفها، لذا اقول ال، فنحن وان قضينا 
حقبا من السنوات في الغرب تلقيا 
للعلم، فإن املواطن املخلص احملب 

لوطنه يظل ابدا ودائما متسلحا بالوالء 
لهذا الوطن، ال يفكر اال بتقدم ورخاء 
هذا الوطن ووجوب العطاء في سبيل 

حتقيق التواد والتراحم واحملبة وحسن 
الوصال، وهذا االخير هو ما يرجحه 

الدين االسالمي الشريف، فهيا للوصال 
وبخ بخ لتشابك االيادي بعطاء ونداء 

دون اسفاف او ادنى تقصير.

هذه هي الكويت وهذه هي االرض 
مبن عليها وما في ثراها، نحبها ونبذل 

ونعطي لها، فهي ال تقصر في العطاء 
لنا، نحبها كثيرا فنراها تفكر فينا 

وحتبنا، انه الوصال االبدي الوجداني 
الناهض من عبق ارضها وصميم تراثها 

وحضارة سادت ولم تبد، فمرحى 
مرحى للديرة والهل الديرة وابنائها، 

وعاشت الكويت حرة ابية دون منافس، 
وال للرحيل، رحيل القنوط واليأس 

واحلزن، وال استياء على ما في ارضها 
من عطاء ومنح وقضاء حاجات تلبي ما 
في الصدور، وما في كينونة االرحام، 

ولتدم االرض لنا، ولندم نحن لها نعيش 
وجنير ونعمل دومنا خذالن، بل بسمو 

ورفعة واعتزاز.

محاربة اإلرهاب 
متر مبحاربة 
الفساد!

الوالء

محطات

خاطرة

ghunaimalzuby@yahoo.com
م. غنيم الزعبي 

»هيضني« منظر شابة »سنافية« في 
مقتبل عمرها في إحدى اجلمعيات 

وهي حتمل بيدها كرسيا ليس خفيفا 
وباليد األخرى تدفع عربة التسوق. 

الكرسي كان لسيدة كبيرة في السن 
كانت ترافقها وكل دقيقتني أو ثالث 

تفتح تلك الفتاة الكرسي لتجلس عليه 
تلك السيدة املرافقة لها. تفعل ذلك 

بكل رحابة وسعة صدر بدون تذمر أو 
تأفف.

لسان حال تلك العجوز يقول: 
»قربي الكرسي يا بنيتي« فقد تعبت 

قدماي.»قربي الكرسي يا بنيتي«، 
فالدنيا دين ومكيالها ال يزيد وال 

ينقص فكما أودعت فيها ستأخذين 
وإن طالت املدة. »قربي الكرسي 

يا بنيتي« فاهلل سبحانه زرع فيك 
ما قدمته ألمي في حياتها من غير 

زيادة وال نقصان. »قربي الكرسي يا 
بنيتي« فإني وإن خانتني قدماي فما 
زلت قادرة على رفع يدي إلى السماء 
والتضرع هلل عز وجل ان يوفقك في 

حياتك وان يجزيك أحسن اجلزاء على 
برك لي في آخر سنيني.

»قربي الكرسي يا بنيتي« فإني وإن 
ضعف النظر في عيني فهما تختزنان 

صورك وانت تقومني بي آخر الليل 
وأول النهار تعتنني بي في أكثر حاجاتي 

خصوصية وال تتركيني حتت رحمة 
خادمة أجنبية اللسان والوجه واللسان 
تقسو علي أحيانا وتتأفف مني كثيرا.
»قربي الكرسي يا بنيتي« فإني وإن 

انقطع دخلي وشحت الفلوس في 
جيبي فما زلت ألبس أحسن اللبس 
وحاجاتي حولي كلها متوافرة وفي 

جيبي الصغير بعض اخلردة افرح بها 

أحفادي الصغار حني يأتون ليسلموا 
علي. كل هذا بفضل اهلل ثم فضلك 

ألنك خصصت جزءا بسيطا من دخلك 
لي يا بنيتي كل شهر ال يتأخر.

نقطة أخيرة: في املناسبة القادمة التي 
ستحضرها أو حفل العشاء الذي 

ستذهب إليه ركز في وجوه اجلميع 
ستالحظ بعضهم يبدو على وجهه 
بعض النور والكثير من راحة البال 

اسأل عنهم ستجدهم هم البارين 
بوالديهم على كبر سن. فإن أردت سعة 

الرزق وراحة النفس فبر والديك. 

قّربي الكرسي يا بنيتي 
فقد تعبت قدماي

في الصميم

 @m_alsaeidi
 mutlaqkhamees@gmail.com

مطلق خميس السعيدي
في »الهوى« جميع األحوال الهادئة 

والعليلة واملغبرة أيضا وحتى نصل 
للعاصفة من أحواله!

الهوى وال شيء غيره متغير وال حال له، 
كما ال لون له وال رائحة محددة يعرف 

بها!
الهوى له قدرة على سهولة احلياة 

وصعوبتها في آن واحد، ففي هدوءه 
تزدهر احلياة وفي غضبه تصعب 

احلياة!
وقيل عن العشق »هوى« وكأنهم وضعوا 

كل أحوال الهوى في هذا العشق!
فهل يعصف العشق بأحوال العاشقني 
بني هدوء وسكون وحتى يصل إلى أن 

يعصف بهذا العشق كليا؟!
وكأن هذا الوصف املشابه لم يكن 

لهدوء واشتداد الهوى فقط، بل تعداه 
ليصل لفقد هذا الهوى ومغادرته لقلوب 

العاشقني وأنفاسهم نهائيا فيموتون 

ويتركون في قلوب العاشقني ذكرى 
وقصصا تروى وأشعار تقال!

ويعرف من أروع قصص العشق عند 
العرب بقيس وليلى وقيس اآلخر ولبنى 

وعنتره وعبلة وجميل وبثينة.. إلخ، 
وجتد أجمل وأروع أقوال الشعر في 

قصص وحكايات عاشقي العرب!
الكبرياء قتل عنترة عاشقا لعبلة وجميل 

حرم من معشوقته بثينة وبكى قيس 
لياله حتى اجلنون فبكى العاشقون معه! 

وهو من قال في ليلى:
»تذكرت ليلى والس��نني اخلواليا 

وأيام ال أع��دي على الدهر عاديا
أع��د الليال��ي ليل��ة بع��د ليل��ة 

وقد عش��ت دهرا ال أع��د اللياليا
أم��ر عل��ى الدي��ار دي��ار ليلى 

أقب��ل ذا اجل��دار وذا اجل��دار
وم��ا ح��ب الديار ش��غفن قلبي 

ولك��ن حب م��ن س��كن الديار«

وقيل في عشق قيس لليلى ما ذهب مثال 
بني العرب إلى وقتنا هذا:

»كل يغني على لياله!«
فهم هنا صوروا كل عاشق هو عاشق 

لليلي، وكأن جميع معشوقات العرب هن 
»ليلى«!

ولم تكتمل الكثير من فصول هذا 
العشق، وبقي هوى أخذ من العاشقني 

ما أخذ وأي مأخذ أخذهم!
فأبدعوا شعرا وشيمة وعفة!

وتغنت أم كلثوم في آخر ما كتب 
الشاعر بيرم التونسي وقبل مماته 

بأيام أروع ما قيل في العشق وأعمق 
معانيه برغم بساطة كلماته:

»هو صحيح الهوى غالب
ما اعرفش أنا

والهجر قالوا مرار وعذاب
واليوم بسنه!«

فتأملت من هذا الهوى الكثير من 

القلوب، وعصفت بالكثير منها 
لألسف!

والعشق هوى وهو حالة تصل 
بالعاشق واملعشوق إلى حالة هيام 

تتعدى كل الصور وتصل إلى صورة 
رائعة يتغنى بها العاشق في معشوقه 

ليطرب القلوب من بعده!
وفي تشبيه العشق بالهوى وجدته في 
شعر عمي وخالي »خالد اخلضيري« 

في قوله:
»هذا الهوى سنة الناسي.. حتى 

البعارين تدريبه«
وكثيرا ما رددت هذا البيت من شعره 

معترفا بالهوى ووجوده، والهوى 
موجود في جميع الكائنات احلية وبال 

شك يوجد أكثره في القلوب احلية!
ودمتم بهوى دائما.

٭ 2/1 كلمة: أندر األشياء ليس ما تراه 
عينك، ولكن ما تشعر به وحتس به!

الهوى غالب

الزاوية 91


