
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
50% من الموظفين في الشرق األوسط »بعيدون كل البعد« عن العادات 

الغذائية السليمة.
ـ و99.999% »بعيدون كل البعد« عن اإلنتاجية.

أغلب تحويالت اإلصالحات في الطرق السريعة بال إشارات وال إضاءة.
ـ يا جماعة نوروها ألن الواحد يدشها جنه داش »قطار الموت«.

أبواللطفواحد

السايرزم

بوح قلم

أنث����ى، وكذلك  الكلم����ة 
العب����ارة واجلملة والفكرة 
واملفردة والصياغة والفاصلة 
والنقطة نس����وة يطاردهن 
الكاتب ف����ي بياض الورق. 
بع����ض العب����ارات فاتنات 
)خفرات( مصونات كما الدر 
في اصدافه ال يحسن جلبه 
الذين  املهرة  الغواصون  اال 
يعرفون اسرار البحر / احلبر 
ويدركون مشقة الغوص ولذة 

املغامرة والكتابة.
بعض املفردات شائهات، 
متش����ابهات، كمثل نس����اء 
عملي����ات التجمي����ل، قالب 
مكرور، شفة متورمة وأنف 
ال����ى األعلى، ليس  مركول 
ملالمحهن هوية خاصة. بعض 
الصياغات في الكتابة كمثل 
صياغة املجوهرات تستدعي 
الدق����ة والصب����ر اجلميل، 
بد  وبعض الكتابات مثل الزَّ
البح����ر على  ال����ذي يقذفه 

السواحل.
من يكتب كلمات رخيصة 
واف����كارا رخيص����ة يكون 
كالرجل ال����ذي يعقد قرانه 
على امرأة سوء، بال حياء، 
ترمي ق����اذورات بيتها عند 
مدخل بيت اجليران. وحده 
الكاتب الذي يجول في اودية 
الفكر يطارد الكلمات اجلامحة 
واالفكار املتوحشة ليروضها، 
يكون الفارس الذي يأتي الى 
احلفل بصحبة حسناء يضوء 
الطهر من جبينها الوضاء. 
الكلم����ات خؤون  بعض 
تغدر بكاتبها وان كان عالي 
الكعب قديرا، وبعضها كمثل 
السالح في يد الطفل يجرح 

دون قصد.
صالح الساير
www.salahsayer.com

في منتصف الس���تينيات، صدر كتاب »حملة 
احلقائب« الذي يروي املوقف املش���رف لليس���ار 
واحلزب الشيوعي الفرنسي وللشيوعي اليهودي 
املصري املعروف هنري كوربيل في دعم املقاومة 
اجلزائري���ة حتى انهم اوصلوا حقائب املتفجرات 
للمقاومني اجلزائريني في فرنسا، ولالسف الشديد 
لم تقر او تقدر احلكومات اجلزائرية املتعاقبة ذلك 

ال���دور وتقوم بتكرمي من قاموا به، خاصة انهم قد س���جنوا وعذبوا 
واتهموا باخليانة العظمى بس���بب تلك االدوار التي ادخلت احلرب 
لبيت كل فرنسي ودفعت الرأي العام الجبار حكومته على االنسحاب 

من اجلزائر.
> > >

ابان الغزو الصدامي الوحشي للكويت، الحظ الصامدون ان اشرس 
الغزاة واكثرهم ظلما وقمعا ليس���وا من يلبس املالبس الرسمية من 
جيش وشرطة وحتى حرس جمهوري، بل من يلبسون املالبس املدنية، 
فه���ؤالء اوامرهم ال ترد وحضورهم الى اي موقع يجعل اآلخرين ايا 

كانت رتبهم يسلمون الصالحيات طواعية لهم.
> > >

ظاهرة »اصحاب البدل« او املالبس املدنية تصاحب عادة االنظمة 
ش���ديدة الظلم كحال انظمة ستالني وهتلر وبول بوت وصدام، كون 
اول ما يس���قط ضمن الدولة القمعية هو احترام القانون وتسلسل 
الرتب ويصب���ح اخلوف والرعب من اآلخر هو القاعدة، لذا يس���لم 
الفرد جميع صالحياته الصح���اب البدل املدنية دون اعتبار ملكانته 

او حتى كرامته.
> > >

وكان النظام الستاليني الروس���ي واالنظمة الستالينية العربية 
واالسالمية مبختلف مس���مياتها يحصرون كذلك اللون االسود في 
السيارات احلكومية عامة واملخابراتية خاصة لبث الرعب طوال الوقت 
بني الشعوب، وقد وفر لنا ذات مرة نظام ستالني عربي سيارة سوداء 
كانت »تطوف« االشارات احلمراء و»تصف« في منتصف الطريق دون 
ان يحاسبها احد، وقد نزل سائقها امام ناظرينا ليضرب بقضيب من 
حديد عدة مواطنني حتى ادماهم واسقطهم على االرض دون ان يتجرأ 

احد منهم على االحتجاج على ذلك االعتداء الفظيع.
> > >

ويش���تكي هذه االيام اهالي االصالحيني في ايران )اهل االصالح 
يرفعون عادة ف���وق الرؤوس واالكتاف في ال���دول املتحضرة( من 
اصحاب البدل املدنية ممن يقتلون ويأسرون ابناءهم دون محاسبة 
او حتى معرفة ملكان االسر، وقد اصبح االشقاء االيرانيون يذرفون 
الدمع مدرارا على عهد الش���اه، ممن لم يشهدوا في زمنه حتى جزءا 

من املظالم القائمة.
> > >

آخر محطة: خي���اران امام لبنان بعد فك الزعيم »اليس���اري« وليد 
جنبالط حتالفه مع قوى االكثرية، اولهما ان ينضم وكتلته رس���ميا 
لق���وى 8 آذار التي يج���ب ان تكلف بعد ذلك بتش���كي����ل احلكومة 
»وحده���ا« وتبقى قوى 14 آذار في املع���ارض���ة، واخليار الثاني ان 
يصطف اجلنرال »اليميني« ميش���ال عون مع قوى 14 آذار وهو املكان 
الطبي�����عي له، ومن ث���م حتت���فظ تلك القوى باالغلب����ية الالزمة 

لتشكي�����ل احلكومة.

قرأت من باب الصدفة واحلظ التعيس 
مقابلة مع انسانة عبارة عن كائن حي به 
اورام ظاهرة في األمام واخللف والعياذ باهلل، 
تقول انها فنانة وان جتربتها الفنية مسلسل 
واحد وآخر سيعرض في رمضان املقبل، 
حيث حتول الشهر من شهر عبادات وطاعات 

لشهر متابعة اخبار الفنون والفنانني!
واملهم في االمر ان هذه النجمة الساطعة الالمعة والتي رصيدها 
عمل واحد ودورها فيه عبارة عن بنت صايعة ضايعة، تتكلم 
عن الفن وكأنها احد اعالمه، حتى اني تخيلتها حياة الفهد او 

سعاد عبداهلل او لرمبا فاتن حمامة أو سعاد حسني.
انس���انة، وال اقول ابدا انها فنان���ة، دورها عبارة عن دلع 
وصياعة وآه وايه، ولم اجد في ذلك العمل اي شيء له عالقة 
بالفن، فما هو اال دور من ادوار الصياعة واخلالعة حتول الى 

فن هذه االيام!
هذه االنسانة كانت متارس كما يبدو هذا الدور في حياتها 
اليومية � والعياذ باهلل � فتحولت مبساعدة صديق رايح فيها 

مثلها الى دور أمام الناس.
وللموضوع برأيي شقان في غاية االهمية، فأما االول فهو 
مناش���دتنا لالخوة في نقابة الفنان���ني التدخل  للحفاظ على 

رسالة الفن وأهميته.
وهل كل »صايعة« تقصر مالبسها من حتت وفوق تصلح أن 
تدخل بيوت الناس ألنها وفي جلسة سكر كما يبدو اجتمعت 

مع منتج دايخ!
في مصر وسورية قامت النقابات هناك مبنع بعض املغنيات 
واملمثالت من التمثيل والغناء ألنهن مصدر من مصادر تصدير 

الدعارة ليس اال!
ان هذه املخلوقة »الس���اقطة« تس���يء بشكل واضح للفن 
الكويتي وللبنت الكويتية، حتى اني اقترح ان تدرس حالتها 
في جلنة الظواهر السلبية في مجلس االمة ألننا نتابع بزهو 
وفخر الصياعة واملياعة والدعارة في هذه الديرة باس���م الفن 

ولالسف!
وأكاد أجزم ان جمهورها الذي يتابعها ويحبها، كما تقول، اما 
اهل »شم بتكس« او اصحاب سوابق في جرائم هتك العرض او 
املواقعة او اخلطف، وفي احسن احوالهم شباب »قاعد يقزرها 
خز فقط«! يعني حالها من حال مواقع الدعارة بالنسبة لهذه 

النوعية من الشباب!
ولهذا وألني اعتقد ان ظهور هذه املخلوقة واخرى تسكن خارج 
الكويت وتغني وهي نصف عارية يسيء لسمعة الفن الكويتي 

من جهة ولسمعة اهل الكويت الطاهرة من جهة ثانية.
من جهة ثانية اعود الذكر انن���ا فعال امام قضايا اخالقية 
ف���ي هذا املجتمع علينا جميعا ان نتصدى لها ولهذا اقول لكل 
شاب في هذا البلد الطيب: هل تقبل ان تكون اختك او زوجتك 
بهذا الش���كل؟ هل تقبل ان تكون هذه الساقطة صورة لبنات 

الكويت في اخلارج؟!
اذن عليك ان تتوقف عن مشاهدة مثل هذه االعمال الساقطة 
حتى ال تساهم في تصدير هذه الفكرة املشوهة عن الفن الكويتي 

وعن هذا الشعب الطاهر.. ودمتم.

الوطيس  ثمة معركة حامي���ة 
تخّل���ف كل ي���وم ضحاي���ا كثرا 
وجراحات »لها في القلب عمق« � 
كما قال أحمد شوقي، طرفاها من 
الناحيتني هم أنفسهم أول ضحاياها 
ألنهم يتحاربون أو يحارب بعضهم 
بعضا في ظل توهم واضح أن من 

يحاربونه هو خصمهم، فمتى ما هزموه فازوا باللذات 
ورفعوا بيارق النصر، بينما احلقيقة غير ذلك متاما، 
فذانك الطرفان املتحاربان يتعاركون في معركة وهمية 
ومع خصم يتوهمونه، بينما اخلصم احلقيقي بعيد 

عن الشبهات وعن نيران تلك املعركة.
أنا واحد من فريق من ذينك الفريقني، ولكنني لست 
أحارب مع فريقي ذاك اخلصم املتوهم، بل أحارب أو 

أخاصم اخلصم احلقيقي.
وبعيدا عن األلغاز والطالسم، فإن الفريقني املتحاربني، 
هما: فريق العلمانيني والذين يسمون أنفسهم الليبراليني 
وهو الفريق ال���ذي أنتمي إليه، أما الفريق اآلخر فهم 
اإلس���الميون، والذين ال أنتمي إليهم ولكن � أيضا � ال 

أحاربهم.
هذان الفريقان في خصومة دائمة، وهذا أمر طبيعي 
وعادي، بس���بب اختالف الرؤى واملنطلقات الثقافية 
واألهداف التي يصبو إليه���ا كل فريق من الفريقني، 
ولكن مكمن العلة أن الفريقني يتحاربان ال على القضايا 
الفكرية واملنطلقات والرؤى، ب���ل إنهما يتح���اربان 
ويتخاصم���ان إذا ما حتقق ألحد الفريقني إجناز على 

األرض.
من املعروف وفي ظل الدولة املؤسساتية واملدنية 
أن أي إجناز يتم تقوم به مؤسس���ات احلكومة وهي 
املهيمنة على مقالي���د البالد وأمورها، وكل ما حتقق 
لإلس���الميني أو للعلمانيني ل���م يتحقق بجهودهم أو 
بأوامرهم هم، بل إن املنفذ هو احلكومة، وهي السلطة 
التنفيذية، لذلك فإن لوم العلمانيني وعتبهم وحربهم 
وخصومتهم، يجب أن تكون موجهة ضد احلكومة ال 
ضد اإلس���الميني، ومبا أن العلمانيني لم يتحقق لهم 
ش���يء ولم تنجز احلكومة لهم أمرا يذكر، فإن سهام 
اإلس���الميني يجب أن تكف عنه���م، فليس معقوال أن 
اجلريح أو الصريع تنال منه الس���هام اجلارحة رغم 

جراحاته ومصارعه ووفاته الوشيكة.
وعل���ى العلمانيني في هذه احلالة توجيه س���هام 
خصومتهم الى خصمهم احلقيقي وهو احلكومة والكف 
عن الدخول ف���ي مهاترات وجتريحات لإلس���الميني 
والتشكيك في نواياهم ووصفهم ب� »املتأسلمني« وما 
إلى ذلك من صفات ونعوت، ففي ذلك إضاعة للجهود 
وتش���تيت للتركيز على القضايا التي يجب أن يركز 
عليه���ا العلمانيون، وعليه���م أال يضيعوا وقتهم في 
محاربة من هو ليس خصمهم بينما يتركون خصمهم 

احلقيقي هانئا مرتاح البال.

دعارة باسم الفنحَملة الحقائب وأصحاب البدل معركة خاسرة
واضحمحطات بال قناع

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

تستضيف »األنباء« 
الي����وم ح����ارس مرمى 
منتخبنا الوطني لكرة 
القدم ونادي كاظمة حسني 
كنكوني بني الساعتني 4 
و6 مساء وذلك للحديث 
حول استعدادات كاظمة 
للموسم اجلديد وحظوظ 
»السفير« في املنافسة 
على الف����وز بالبطوالت 
بجان����ب احلدي����ث عن 
حظوظ األزرق في التأهل 
لكأس آسيا، باالضافة الى 
الرد على أس����ئلة القراء 
الهواتف  وذل����ك عل����ى 
 �  24830514 التالي����ة: 
 ،24830322 � 24830238

داخلي: 131 � 318.

حسين كنكوني 
اليوم وياكم

مواقيت الصالة 
والخدمات ص 14

البقاء هلل
محمـد صالح النتيفـي � 72 عاما � الرجال: 
� ت:  � م4  � ق13 � ش13  األندل���س 
67704402 � 66624442 � النس���اء: 
مبارك الكبير � ق7 � ش22 � م6 � ت: 

.66369181 � 25426058
حسن بخيت غصن العجمي � 63 عاما � ضاحية 
جاب���ر العلي � ق5 � ش51 � م12 � ت: 

.66555165 � 66114444
محمود أحمد عبداهلل العبداإلله القناعي � 89 عاما 
� الرجال: الشويخ � ديوان القناعات 

� 99633592 � النساء: سلوى � ق2 � 
ش املسجد االقصى � م35.

أحمـد إبراهيم حسـن أبـو خلـف � 73 عاما � 
الصليبخ���ات � ق4 � ش114 � م251 � 

ج2 � ت: 99041048 � 99604353.
عنود محمد سعود السهو، أرملة جاسم إبراهيم 
اخلضر، 49 عاما � الرجال: اليرموك 
� ق4 � ش1 � م12 � ت: 25310750 
� 25310760 � 99882735 � النس���اء: 
الش���هداء � ق2 � ش202 � م39 � ت: 

25230130 � 99554946 � الدفن بعد 
صالة العصر.

إبراهيـم محمـد إبراهيـم الربيعـة � 27 عاما � 
الرجال: القصور � ق7 � ش34 � م43 
� ت: 99417144 � النس���اء: القصور � 
 � � ت: 99793397  � م4  ق7 � ش36 

الدفن التاسعة صباحا.
عبدالواحد علي حمد الزعابي � 47 عاما � العزاء 
للنساء فقط: س���لوى � ق7 � ش5 � 

م165 � ت: 99531073.


