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يتردد دائما أن للسفر عدة فوائد كما يتردد أن الشعب الكويتي 
يعشق الس���فر ليس بعد النفط وتوافر املادة وإمنا منذ عشرات 
الس���نني قبل النفط وقبل توافر املادة في يد غالبية الشعب وان 
اختلفت األسباب من البحث عن لقمة العيش آو حبا للترحال أو 
عشقا للسفر والترويح أو من اجل الدراسة لكن لو بحث أي كان 
في عدة دول خاص���ة دول أفريقيا أو الهند لوجد للكويت العديد 

من اآلثار.
عش���ق الس���فر يدفعنا للبحث عن أماكن جديدة ومختلفة في 
هذا العالم وكلما زرت مدنا أكثر ش���عرت ب���أن العالم فعال قرية 
صغيرة محدودة املساحة ومحدودة السكان يختلط فيها العديد 
من األجناس واللغات ومير عليك في الش���ارع الواحد العديد من 
األلوان واملفردات املبهمة واألعجمية التي جتعلك تقف متس���ائال 
سبحانه كيف تشكلت اللغة وكيف اختلفت املفردات وكيف تغيرت 
املالمح واأللوان وكلنا من أب واحد هو آدم عليه السالم وأم واحدة 

هي حواء؟
قد ترى هذه التغي���رات في العادات والتقالي���د عند البالغني 
والشباب ولكن الشبه يكمن في األطفال الصغار مفردات تعرفها 
وتدرك ما وراءها وصراخ واحد وعناد واحد وحركات هي نفسها 
عند جميع اجلنس���يات وأن ظل اللون هو املختلف ما بني بشرة 

وشعر وعيون.
قد ينظر إليك البعض باحترام وتقدير.. تفرضه أنت بتمسكك 
بأخالقيات ومبادئ وقد يحتقرك البعض حني تظن أن الكون كله 
خلق لك ولك أنت وحدك.. لكننا يجب أال ننس���ى أننا نحمل اسم 
وطن يجب أن يعرف ويجب أن يحترم وان يذكر بطيب.. فتصرفاتنا 
هي التي تدل على دين اسالمي صحيح وأخالقياتنا توضح تربية 

مجتمع مسلم ووطن مسالم.
وان كان الب���د م���ن احملافظة أيضا على مظه���ر أنيق ونظيف 
وليس بالضرورة أن يتصف ببذخ أو مبالغة.. واحملزن حني ترى 
نس���اء الكويت يلبسن مالبس أشبه بتلك التي تكون في البيوت 
أو حني الذهاب للبر بينما يحملن من األكياس ما يعجز اآلخرون 
عن حمله.. إن اهلل يحب أن يرى نعمه علينا.. واألناقة تدل على 

ذوق وطن ورقي مجتمع.
احملزن في السفر لدى الكويتيني هو عزوف الشاب حني يبلغ 
مرحلة املراهقة عن السفر مع أسرته وعائلته وال أدري أين يكمن 
اخللل هل فيه هو ونظرته للموضوع أم في تربية أسرة بينما جتد 
األسر األجنبية حتافظ على سفر األسرة كلها معا بأعمار مختلفة 
وجن���س مختلف وال أدري من أين جاءتن���ا نظرة أن األجانب ال 

يهتمون ملوضوع األسرة وتكاتفها.
إن رحلة احلياة وانشغال األبناء بالدراسة وعمل األم كلها أمور 
جتعل من السفر خالل العطلة الصيفية الفرصة املناسبة للترويح 

عن النفس والجتماع األسرة معا.

يا لها من حلظات عصيبة ومفجعة عاشتها 
الكويت نتيجة احلادث الكارثي الذي حصل 
ألمهاتنا وأخواتنا في اجلهراء مبنطقة العيون، 
والذي راح ضحيته اكثر من 43 ضحية ونفس 
كرمية على نفوسنا وقلوبنا، وهي تعتبر أسوأ 
كارثة إنسانية من نوعها مرت على الكويت، 
ولعل مشهد األم املتوفاة وهي حتتضن طفلتيها 
املتوفاتني باإلضافة الى 4 نس����اء حوامل قد 
فارقن احلياة، خير مثال ودليل على الفاجعة 
وهو املصاب اجللل، واهلل نسأل ان يسكنهم 
جميعا فس����يح جناته، ويلهم أهلهم الصبر 

والسلوان.
ولعل هذه احلادثة تظهر وتبني بجالء عدم 
توافر شروط األمن والسالمة في املكان، وعدم 
تواف����ر خطة خاصة للطوارئ والتعامل مع 
مثل هذه الكوارث، ويجب من اليوم وصاعدا 
عمل رقابة على جميع اخليام واألفراح حتى 
ال تتكرر احلادثة، ويجب إلزام اجلميع بهذه 
الشروط، وإزالة جميع املخالفات املوجودة في 
أماكن السكن اخلاص وبجميع األشكال خاصة 
املناجر واملواد سريعة االشتعال، واحلزم في 
تطبيق القانون وعدم قبول الواسطات في 
هذه األمور، وعلى الدولة استعادة الهيبة في 
تطبيق قوانينها على اجلميع، وألن األنفس 
عزيزة على قلوبنا، وحتى ال يتكرر هذا املشهد 
الدامي، ومن أهم الدروس والعبر املستفادة 
من هذا احلادث ضرورة إنشاء مستشفى أو 
مركز كبير يتعامل مع مثل هذه الكوارث، وألن 
احلادث يبني بجالء عدم قدرة املستشفيات 
على التعامل مع احلوادث الطارئة بالشكل 

املناسب.
أعتقد انه يجب فتح حتقيق شامل ليس 
فقط حول احلادث الذي حصل في العيون، 
وامنا يكون التحقيق شامال سبب الفوضى 
احلاصلة وعلى جميع املستويات، وآن األوان 
لوضع النقاط على احلروف، ووضع الرجل 
املناس����ب في املكان املناس����ب بكل منصب 
وعدم االعتماد على احملسوبية والواسطة، 
بل يجب االعتماد على الكفاءة واملواطنة أوال 

وأخيرا.
وكل الش����كر والتقدير لرج����ال اإلطفاء 
واإلسعاف الذين وصلوا الى مكان احلادث 
في وق����ت قياس����ي، ووزارة الداخلية التي 
وفرت خطا ساخنا وغرفة خاصة للتعرف 
من قبل أس����ر الضحايا على ذويهم، ورجال 
األدلة اجلنائية الذين لم يذوقوا طعم الراحة، 
وقاموا بعمل دؤوب للتعرف على أصحاب 
اجلثث، ومستشفى اجلهراء الذي أخلى بعض 
األجنحة من املرضى خالل زمن بسيط وفي 
دقائق معدودة، واستقبالهم للحوادث بكل 
سالسة، إال ان احلادث كان أكبر من قدرتهم 

االستيعابية.
وقد قال رئيس اجلمعية الكويتية للعلوم 
اإلس����المية الشيخ حمد س����نان »ان الذين 
راحوا ضحية احلريق شهداء ولكن يغسلوا 
ويكفنوا ويصلى عليهم فهم شهداء اآلخرة« 
وقال: »س����يكون بإذن اهلل لهم أجر من غير 

حساب«.
اللهم ارحم ضحايا حريق اجلهراء، واسكنهم 
فسيح جناتك، واشف املصابني منهم، اللهم 
آمني يا رب العاملني، وعظم اهلل أجركم يا أهل 

بلدي احلبيب الكويت.
akandary@gmail.com

»العيون« تبكي 

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر 
قبل حلول ش���هر رمضان 
اليومية  الكرمي، قمت كعادتي 
بفتح بريدي اإللكتروني، وإذ 
بي أجد سيال من الرسائل في 
البري���د، وهنا فرح���ت أن كل 
هؤالء بعثوا لي تهنئه بالشهر 
الفضيل، ولكن وكما قالها أهل 
مصر »يا فرحة ما متت«، ألنني 

عندما بدأت بفتح الرس���ائل وجدتها جميعها ش���كاوى عن 
األوضاع التي نعيشها في تلك الفترة، اجلميع يطالبونني 
بالكتابة واخلوض والتوسع في كل قضية على حدة، ولكنني 
اليوم سأقوم بتجميع القضايا املرسلة لي في قضية واحدة 

ألكتب من خاللها وهي الكويت. 
3 ش���هور من عمر السلطة التنفيذية اجلديدة ولم ينتج 
منها إال الكوارث املستمدة من الكوارث الوزارية القدمية، كنا 
نأمل خيرا في التشكيل اجلديد بعد أن أثبت الشعب الكويتي 
وعيه في حسن اختياره لبعض نواب السلطة التشريعية، 
كنا نظن بعد هذا التغيير سيكون هناك تواصل وتناغم بني 
كل من السلطتني لبناء الكويت وتقدمها ولكن »تأتي الرياح 

مبا ال تشتهي السفن«.
بدأت السلطة التنفيذية اجلديدة عملها مبواكبة عواصف 
ترابية حتجب الرؤية عن املستقبل املنتظر من خالل الصراعات 
الداخلية واخلارجية ل���كل وزارة على حدة مع ارتفاع حاد 
في درجات احلرارة ملش���اكل الدولة التي لألسف لم نلمس 

حال لها إلى اآلن.
بدأ فجرنا السياسي اجلديد باستجواب ال ميكننا وصفه 
إال بأنه مثل بعض مش���اهد مسلس���الت رمضان، وهذا 
ما اس���تنتجه البعض متأخرا، ومن ثم ب���دأت انفلونزا 
اخلنازير وكذلك التصريحات الوهمية حول هذا الوباء، 
كما كانت مش���اكل الرياضة حاضرة كعادتها في الفترة 

املاضية واستمرار االختالف 
على من يجلس على الكرسي. 
أما الكهرباء فإلى اآلن ال نعرف 
مصيرها. وتسريب االمتحانات 
لم يتضح أين وصل التحقيق 
الس���بب في تلك  فيه، ومن 
الكارثة. والشهادات املزورة 
والترقي���ات الت���ي ال نعرف 

أساسها، لكننا نقول: »خليها علي اهلل«.
وبعد هذه التوابع ظهرت لنا مشكلة املسرحني وقبل أن 
نصل لهذه الكارثة كانت هناك مؤشرات لظهورها منها مشاكل 
البترول والتصريحات الوهمي���ة حولها، ومن ثم اجلامعة 
التي يشكو مسؤولوها من عدم القدرة على استيعاب الطلبة 
اجلدد ألن املباني ال تكفي ومنه سترفع نسب القبول في العام 
املقبل »يا من شري له من حالله عله«. وبعد املسرحني يأتي 
لنا قانون العمالة وتطبيق التجربة األملانية، وبني هذا وذاك 
جند قرار توحيد اجلنس���ية ومنطقة عريفجان العسكرية 
»قالها بومرزوق: عنزة الفريج ما حتب إال التيس الغريب«. 
واليوم »كارثة اجلهراء«، وال نعلم ماذا يخفي لنا املستقبل 
من كوارث وعقبات جتعل من الكويت في حالة ذعر وحزن 

بعدما كانت تتوج وتزين بالفرح واالطمئنان.
هذا مجمل الرسائل التي بعثت إلى مطالبة الكتابة وطرح 
ما ذكرته من قضايا بدال من التهنئة بالش���هر الفضيل، الكل 
ينادي باستخدام العقل والبحث عن اخلطأ لتصحيحه، ولكن 
أذكر شعب الكويت بتلك اآليات من كتاب اهلل عز وجل لعلهم 
يجدون فيها احلل الذي يريدونه: )له معقبات من بني يديه 
ومن خلفه يحفظون���ه من أمر اهلل إن اهلل ال يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفس���هم وإذا أراد اهلل بقوم سوءا فال مرد 

له وما لهم من دونه من وال � الرعد: 11(
atach_hoty@hotmail.com

هيا الفهد

السفر

كلمات

د. نرمين يوسف الحوطي

يا فرحة ما تمت

محلك سر

في اللحظ���ات احلزينة 
املؤث���رة يصب���ح الصمت 
هو أفضل وأدق تعبير عن 
احلزن، فما فائدة كل كلمات 
وتعابير الع���زاء إن كانت 
املصيب���ة جلال، والضحايا 
كان���وا في قمة االنبس���اط 
والفرح قب���ل ان حتل بهم 
الكارثة بلحظات، هنا البد ان 
يكون الصمت صمتا مطبقا، 
ويكون احلزن حزنا يقطع 
أوصال املشاعر على أطفالنا 
واخواتنا وأمهاتنا شهداء 
وضحايا حريق »العيون« 
الذي أدم���ى القلوب وفّجر 
احلزن وأدمع أعني اجلميع 

هنا في الكويت.
الك���وارث  كل  أم���ام 
التي حتدث في  واملصائب 
أي م���كان في هذا العالم ال 
متتلك املش���اعر اإلنسانية 
النبيلة إال الش���عور باأللم 
والدعوة بالرحمة للضحايا 
والتعاطف الكبير مع ذويهم، 
فما بال���ك ان كان الضحايا 
هذه املرة من أطفال ونساء 
وعجائز خالل مشاركتهم في 
االحتفال بعرس، هنا يكون 
األلم أش���د واملصيبة أكبر، 
والتعاطف أكبر وأعظم من 

عظم الفاجعة نفسها.
Mike14806@hotmail.com

تتغير  املوضة 
وتتجدد، ولكن ما 
شخصا  يناس���ب 
قد ال يناسب آخر، 
وإليكم املوقف الذي 
حدث حلسينة مع 

زوجها.
� أبيييه مريومة 

ما قلت لج ش���نو صار لي أمس مع 
زوجي ملا رد من السفر؟

� شنو؟.. خير؟
� انت عارفه اني امس���ويه تان، 
وصابغة شعري أشقر، عشان أغير 

من شكلي وأفاجئ زوجي.
� إي قلتيلي، بش���ري شنو كان 

رأيه؟
� أنا كنت محضرتله مفاجأة في 
الصالة، ملا يدخل البيت، وقلت لليهال 

يقتون ورد عليه ملا يفتح الباب.
� خوش استقبال.

� أي استقبال؟؟؟؟ قولي غربال
� ابييي���ه ليش يا حافظ؟ انت يا 
حسينة من اتسوين شي يطيح على 

راسج.
� أول ما دخل قام يضحك وسلم 
على اعياله، ويوم ش���افني اطلعت 
اعيونه لي بره، كأن شايف الساحرة 

التي تطير فوق اخليزران.
� هههه من صجج؟

� أول شي ما كان يبي يحرجني، 
قال لليهال روحوا بكلم أمكم بروحنا، 
حسبالي بيقولي كالم حلو وانه ولهان 
علي، بس أول ما قعد قام يس���ألني 

أسئلة غريبة.
� مثل شنو؟

� قالي ليش صايرة سمره زيادة 
عن اللزوم؟.. ومنو اختارلج صبغة 
شعرج، وباألخير قالي أنت شفتي 
يا حسينة روحج باملنظرة؟.. اهنيه 
أنا متنيت األرض تبلعني اهئ اهئ 

اهئ ههههه صج طماشة.
� قلتله.. هذا تان.. وقام يضحك 

قل���ب  وبعدي���ن 
الضحك نكد، وقال 
لي املفروض الواحدة 
تعرف شنو يناسبها 
وشنو ما يناسبها.. 
بس سمعتي بالتان 
رحت���ي ركضت���ي 
انت���ي  س���ويتيه؟ 
بروحج س���مره وما بق���ى كرمي ما 
استخدمتيه عشان تصيرين بيضة، 

تيني وتسودينها زيادة.
� أل.. أل.. أل مس���تحيل ههه���ه 
مصارين���ي تقطعت م���ن الضحك 

ههههه.
� أنا متنك���دة وانتي تضحكني؟ 

صج ما عندج احساس.
� املهم.. ال تسمع مرزوقة بسالفتج 
هذي، ترى بتصيرين علج بحلوج 

البنات بعدين.
� أي.. اشوة اجن نبهتيني، ال تلقالها 
هاحلسودة سالفة تتشمت فيها علي، 

بس تدرين شنو بسوي احلني؟
� شنو يا ام الدواهي.

� بتصل على مرزوقة وأقولها..
شي ما شفتوه:

� ابييه.. مرزوقة بقولج س���الفة 
صارت لي أمس مع زوجي يوم وصل 

من السفر.
� شنو؟

� كنت كاش���ختله وامسويه تان 
وشعري صابغته أشقر.

� من صجج؟.. انتي ابروحج سمره 
خلقة، وتسوين تان؟

� وي ما عندج س���الفة، ماشفتي 
زوجي اشلون تفاجأ واستانس يوم 
ش���افني، قالي ال تغيرين لوجن هذا 

أبدا أبدا أبدا.
� صج؟!

� وانتي لوجن مثل لوني، روحي 
سوي مثلي، وبتش���وفني ردة فعل 

زوجج، وبتدعني لي باخلير!
Falcom6yeb@yahoo.com

حزن وصمت مُطْبق!

مخلد الشمري

رؤية
أنوار عبدالرحمن

موضة التان

فالكم طيب
أكثر من 150 أسرة كويتية وجدت نفسها بني ليلة وضحاها في 
وضع مأساوي مرعب، فاملوت باحلريق ليس أمرا هينا، ولكن ما 
هو أسوأ منه أن تعجز مستشفياتنا عن استيعاب 40 حالة، فماذا 
سنفعل لو تعرضت البالد، ال سمح اهلل، لوباء أو حادث كبير، أين 
هي تلك اخلطط التي تتحدث عنها احلكومة وأين هي االستعدادات 

ومستشفياتنا ال تستطيع أن تستقبل ضحايا حادث سيارة؟
حريق »عرس العيون« فضح احلكومة وفضح حديثها املتكرر 
عن خطط الطوارئ واالستعدادات للكوارث، وفي ظل هذه الفوضى 
والقصور علينا أن نفرق بني استعدادات احلكومة وجهود املخلصني 
من األطباء والهيئ���ة التمريضية ورجال األمن واإلطفاء وغيرهم 
من العاملني في أجهزة الدول���ة. كنت من متابعي حريق اجلهراء 
وش���اركت زمالئي في »األنباء« في تغطية هذا احلدث املأساوي 
الكبير، وش���اهدت عن قرب تلك اجله���ود املخلصة لرجال األمن 
واإلطفاء واملمرضني واألطباء واملسعفني، وهي شهادة حق البد أن 
نقولها في حق هؤالء الذين بذلوا أقصى ما ميكنهم إلنقاذ األرواح، 
واملشكلة ليست فيهم فقد تصرفوا بحسب اإلمكانيات والظروف 
املتاحة، فما ذنب األطباء إذا كانت القدرة االستيعابية ملستشفى 
اجلهراء ال حتتمل هذا العدد، وما ذنب املسعفني إذا كانت سيارات 
اإلسعاف املتوافرة بهذا العدد القليل؟؟ املشكلة ليست في هؤالء 
العاملني، املش���كلة عند احلكومة التي تسيطر على ثروة الشعب 
وال تعرف كيف تدير هذه الثروة لتوفير متطلبات احلياة الكرمية 
واآلمنة لهم، املش���كلة في حكومة متلك املال والس���لطة واجلهاز 
التنفيذي والتش���ريعات القانونية وآالف الناس يدفعونها دفعا 
للفع���ل واإلجناز ومع ذلك تقف كجثة هامدة بال حراك وال إجناز. 
فمن باب اإلنصاف أال يهاجم املخلصون من األطباء ورجال األمن 
واإلطفاء بسبب تقاعس احلكومة عن دورها في توفير متطلبات 
العمل لهم، ومن باب اإلنصاف أيضا أال يلقى باللوم كله على هذه 
احلكومة فقط، فاملشكلة قدمية وشكاوى الناس من تردي األوضاع 
وس���وء اخلدمات وقلة اإلمكانات ليس���ت جديدة، فحركة البناء 
احلقيقي توقفت في الكويت منذ الثمانينيات، ومعظم مستشفياتنا 
املتهالكة بنيت في تلك الفترة، ولم تفعل احلكومات املتعاقبة أي 
شيء ملواكبة التطور السكاني والعمراني خالل هذه السنني، فماذا 
تتوقعون إذن عندما ينش���ب حريق أو ينتشر وباء ال سمح اهلل، 

أن يستوعب مستشفى اجلهراء أكثر من طاقته؟
> > >

خالص العزاء ألهالي الضحايا وألهل الكويت عموما، فاملصاب 
أصاب اجلميع باحلزن واأللم واحلسرة، ودعاؤنا للعلي القدير أن 
يقبل الضحايا برحمته وواس���ع مغفرته شهداء عنده، وأن يلهم 
أهلهم الصبر والسلوان، وأن يلهم حكومتنا الرشد والبصيرة، فإن 
لم يحرك موت األطفال والنساء بهذه الصورة البشعة شعورهم 
باملس���ؤولية وحجم التقصير، فلن ننتظر منهم أي ش���يء، وال 

ينتظروا هم أيضا منا أي تقدير.
bodalal@hotmail.com

محمد هالل الخالدي

حريق الجهراء 
واستعدادات الحكومة

نظرات


