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كارث���ة العيون وألنها 
ف���ي اجلهراء لم  حصلت 
يستقل شرطي واحد، ولم 
تتم محاسبة حتى مراسل، 
بل لم يظهر بيان حكومي 
واحد يقول بصريح العبارة 
»نح���ن مقص���رون حتى 
النخاع ونعتذر إلى أهالي 
اجلهراء لتقصيرنا جتاه 

اجلهراء املنسية«.
املصاب اجللل هو مصابنا جميعا، ولكن الالحق 
لألمر هو ما تكش���ف بعد ذلك احل���ادث األليم من 
قصور في اخلدمات في هذه احملافظة التي تش���كل 
»باملس���تريح« ثلثي مس���احة الكويت بعدد سكان 

يقترب من النصف مليون نسمة.
في الع���ام 1982 بني مستش���فاها الوحيد وكان 
تعداد سكانها نحو ربع مليون نسمة، وبعد 27 عاما 
تضاعف سكانها مرتني وبقي املستشفى واحدا مع 
ترد واضح في اخلدمات ليتحول مستشفاها اليتيم 
وم���ع تقادم الزمن الذي زاد ع���ن الربع قرن إلى ما 
يش���به املس���توصف اخليري، وما »بط جبدي« إال 
تصريحات مسؤولي الصحة وهم يقولون »خدماتنا 
ممتازة ورعايتنا للمصابني تتم وفق أعلى املعايير« 
وكأنهم يتحدثون عن مايو كلينك وليس مستشفى 
اجلهراء الذي لو كان فندقا ألغلقته وزارة التجارة 
لع�دم مالءمت�ه لش����روط الس���ك�ن اآلدم�ي ناهي�ك 
ع�ن أن يصلح لعالج قط صغير يعاني من »كحة« 
عاب�رة. في شهر مارس املاضي احترقت صالة أفراح 
أم صباح وذهبت إلى ربها من ذهبت ضحية نتيجة 
لذلك احلادث املأساوي، ويومها تفنن املسؤولون في 

إلقاء التهم على الضحايا.
وقبلها احترق مستش���فى اجله���راء والنتيجة 
ضحيتان و19 مصابا، وكانت يومها وزيرة الصحة 
د.معصومة املب���ارك وحدها، وحدها فقط ليس في 
اجلهراء فقط بل في تاريخ الكويت التي حتملت كامل 
مسؤوليتها وتقدمت باستقالتها دون الرجوع ألحد، 

وسجلت موقفا ال ميكن أن ينسى.
ألنها اجلهراء لم يكلف تلفزيون الكويت نفس���ه 
عناء إرسال مصور ولو بكاميرا »موبايل« إلى احلادث 

بل لم يكلف أيًا من مذيعي 
النشرات الالحقة بث اخلبر 
ب� »تقطيبة جبني« وبعدها 
بأيام ب���دأت برامج حملة 
تلميح مكشوفة للمسؤولني 
عن كل من له عالقة ومن 
ليس ل���ه عالقة ولم يبق 
مسؤول واحد إال وملعوه 
حتى بدأت أشك أنهم محطة 

غسيل ال محطة أخبار. 
ألنه���ا اجلهراء لم يق���ف وزير واح���د ليعترف 
بوجود تقصي���ر حكومي في خدماته���ا، بل قاموا 
بإدارة اسطوانة مشروخة مملة حول ما سيفعلونه 
للضحايا متناس���ني أن هناك نصف مليون من بني 

آدم حتت خط الكارثة.
ألنها اجلهراء فنوابها ال نراهم إال في املصائب التي 
تأتي حتت بأضواء كاميرات التلفزيون والصحافة. 
ألنها اجلهراء فبع���د كل مصيبة من هذا النوع البد 
أن يشرفنا رئيس احلكومة وأعضاؤها من الوزراء 
»اللي له ش���غل واللي ما له شغل« ليتفقدوا، فقط 
ليتفقدوا ولكن هل يفعل أي منهم شيئا سوى التفقد 
وإطالق تصريحني »عاملاشي«، ال، ال يفعلون سوى 

التصاريح الفارغة.
احترق املستش���فى وش���رفتنا احلكومة بكبرها 
ونصف مجلس األمة بزيارة تفقدية كرمية، وبعدها 
انتهى األمر إلى تشكيل جلنة حتقيق واستقالة وزيرة، 
واحترقت صالة أم صباح وعادتنا احلكومة وواستنا 
و»طبطبت« على أكتافنا، ورحل »املطبطبون« وبقينا 
في جهرائنا مع النسيان احلكومي، واحترقت خيمة 
أفراح »العيون« وج���اءت احلكومة عن بكرة أبيها 
وصرح جميع أعضاء مجلس األمة وخمسة أسداس 
التيارات السياس���ية وبعدها سنعود إلى حيث كنا 
وستدخل اجلهراء إلى دائرة النسيان مرة أخرى على 
وقع انتظار كارثة أخرى لتفتح احلكومة من جديد 
صندوق النس���يان ويطلق أعضاؤها في وجوهنا 
 »ج���م تصريح« ذرا للرماد قب���ل أن يعيدونا نحن
ال� 500 ألف جهراوي إلى صندوق النسيان بانتظار 

كارثة أخرى.
Waha2waha@hotmail.com 

ذعار الرشيدي

ألنها الجهراء... فإلى 
صندوق النسيان 
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حديث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل تعالى، األخير مع رؤس���اء الصحاف���ة احمللية عن خطر 
الطائفية املقيتة، ونصحه األبوي لهم بعدم فس���ح املجال لها 
على صفحاتهم حتى ال يضطر س���موه التخاذ شيء ال يريده، 
أقول إن ذلك يعني ان األمر تفاقم لدرجة بلغ فيها السيل الزبى، 
الس���يما أن براكني التكفير الطائفي تتفجر من حولنا، ولذلك 
أعتقد ان هذا التحذير ورغم انه موجه للصحافة إال انه موجه 
ايضا الى اجلميع مبن فيهم من يس���تغل صالحياته ونفوذه 
لتطويع املؤسس���ة الرسمية طبقا ألجندته وأهوائه الفئوية. 
نع���م إن احلديث عن هذا األمر تكرر وم���ا يكاد يخلو خطاب 
رسمي من التحذير من الطائفية والدعوة امللحة للتماسك في 
قالب الوحدة الوطنية، ولكني اعتقد اننا بحاجة ألن نتبنى هذا 
املوضوع الذي طرحه صاحب السمو بشيء من اجلدية العملية 
والعلمية حملاصرة الطائفية باملعاجلة الناجعة ومن اجلذور 
حتى نبقى متحصنني من ويالتها التي أحرقت اجلميع بنيرانها 
في الدول املعلومة، وهذا التبني ينبغي ان يتفاعل على شكل 
هيئة أو جلنة تبحث في الطائفية من كل الزوايا وبشكل علمي 
ومحايد حتى تأتي توصياتها على نحو من املوضوعية واألمانة 

الوطنية، وعلى األخص البحث في العناصر التالية:
1- م���ا هو املقص���ود بالطائفية، ومت���ى يتحقق مفهومها 
السلبي ومدى حجمها وانعكاساتها اخلطرة على كيان الوطن 

واملواطنني؟
2- في أي املجاالت تكمن مصادر الطائفية اخلطرة، وما هي 
مظاهره���ا، وما أعراضها واثارها القريبة والبعيدة إن أهملت 

هذه املشكلة؟
3- هل تعتبر الطائفية ظاهرة في املجتمع الكويتي؟

4- ما أس���باب الطائفية وما املؤسسات أو اجلماعات التي 
تشكل مصدرا للش���عور بالطائفية، وما القرارات أو املواقف 
أو املمارس���ات الس���لوكية التي تثير هذا الشعور، وهل لذلك 
الش���عور مصداقية حقيقية طبقا لتعري���ف الطائفية والذي 

ينبغي االتفاق عليه؟
5- كيف ميكن معاجلة هذه األس���باب، وهل منلك إمكانية 
دستورية وقانونية لهذه املعاجلة، وما دور مؤسسات املجتمع 
املدني واملؤسس���ات التوجيهية الرسمية وغير الرسمية في 
ه���ذه املعاجلة من منطلق املس���ؤولية الوطنية للحفاظ على 

الوحدة الوطنية؟
6- كيف نحصن مجتمعنا من الطائفية البغيضة من الداخل 
واخلارج وما آليات االستشعار عن بعد عند أدنى سلوك طائفي، 
وكيفية تكريس روح الوحدة الوطنية وشعور املواطن بأهميتها 
ملصلحته الشخصية ومصلحة أبنائه ووطنه، ومنع مشاعر 
الغنب واملظلومية الطائفية..الخ؟ من املؤكد ان اجلهات العلمية 
املعنية مبثل هذه املشاكل والقضايا الوطنية متلك من املؤهالت 
والقدرات على اب���داع الكثير من اآلليات واحملاور التفصيلية 
ملعاجلة الطائفية، وما س���قناه ما هو إال نقاط سريعة نقصد 
من ورائها أهمية معاجلة الطائفية معاجلة جذرية قائمة على 
النحو العلمي والعملي، وبذلك ميكننا ان نترجم حديث صاحب 
السمو األمير وتوجيهاته السامية على نحو من الواقعية التي 

ينبغي ان نتحملها جميعا.
Alsalleh@yahoo.com

كل عام وأنتم بخي���ر، وأمتنى من اهلل عز وجل أن يتقبل 
من اجلميع صيامهم ودعاءهم وقيامهم وأن يبارك لنا في هذا 
الشهر املبارك حتى ننال رضا اهلل سبحانه وتعالى. وال بأس 
أن نخرج قليال عن أجواء الكتابات املعتادة ونترك مناقش���ة 
األمور السياسية قليال، وأن نذكر للقارئ الكرمي بعض النوادر 
املتعلقة بشهر رمضان، خصوصا أن شهر رمضان املبارك قد 
أطل علينا هذه الس���نة ونحن في شهر أغسطس احلار جدا، 
باإلضاف���ة إلى موجة الرطوبة العالية التي زادت من مش���قة 
الصوم خصوصا ملن يعمل أو يتحرك كثيرا في اخلارج خالل 
فترات النهار، هذه األجواء احلارة مرت على الشاعر العباسي 
ابن الرومي عندما صام شهر رمضان في نفس الظروف، فقال 

في عدة أبيات وهو يصف معاناته من احلر والعطش:
آب  ش���هر  ف���ي  يك���ن  ل���م  ما  شهر الصيام مبارك 
احلس���اب ي���وم  ونه���اره  الل�ي�ل ف��ي��ه س��اع���ة 
فوقع����ت ف����ي نف����س العذاب خفت الع��ذاب فصمت�ه 
ولك���ن نتمنى أال تصل املعان���اة إلى ذلك احلد الذي وصل 
اليه ابن الرومي، فجعلته يصف نهار شهر رمضان بأنه كيوم 
احلساب وكعذاب اآلخرة، ألننا نعتقد بأن شهر رمضان دائما 
شهر مبارك سواء أوقع في آب أم في كانون األول. فهذا الشهر 
دائما يأتينا بالبركات واأللطاف اإللهية، وهو ش���هر اجلوائز 
الربانية وشهر الهبات والعطايا، فيكفي الصائم أن نومه عبادة 
وأنفاسه تسبيح، ودعاءه مستجاب وأعماله مقبولة وذنوبه 
مغفورة بإذن اهلل تعالى. إذن فبركة ش���هر رمضان ستكون 
دائما موجودة وسينالها الصائم إن شاء اهلل تعالى سواء أكان 
الصوم في أشهر الصيف أم في غيرها، ويكفينا من بركات هذا 
الشهر الفضيل أننا نعيش في زمان التكييف وأجهزة التبريد 
التي خففت بشكل ملحوظ من معاناة اإلنسان حلرارة اجلو، 
ل���وال بعض االنقطاعات املتكررة للكهرباء هنا وهناك لبعض 

املناطق والتي لم يعد يجدي احلديث عنها نفعا.
ن���ادرة أخرى: جاء رجل إلى فقي���ه فقال: أفطرت يوما في 
رمضان؟ فقال ل���ه الفقيه: اقض يوما مكان���ه. فقال: قضيت 
وأتيت أهلي وقد صنعوا مأمونية � نوع من احللوى الفاخرة 
� فسبقتني يدي إليها فأكلت منها، فأجابه الفقيه: اقض يوما 
مكانه، فقال الرجل: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا هريسة، 
فس���بقتني يدي إليها. فقال الفقيه: أرى أال تصوم بعد ذلك إال 

ويدك مغلولة إلى عنقك!
abz973@hotmail.com

عبدالهادي الصالح

اللجنة الوطنية 
لمكافحة الطائفية

م.36

عدنان فالح الشمري

نوادر رمضانية

إشراقة

في يوميات بوقتادة وبونبيل، دخل بوقتادة 
على بونبيل ورآه يكتب فقال له »اشقاعد تكتب.. 
مخدرات.. وطق.. وطالق؟!« وبونبيل يكتب دون 
انقطاع، »واحد مدمن مخدرات ويتعاطى، ويطق 
اخته، وأبوهم سكران، ويكفخ مرته، ويتزوج 
عليها«، فقال بوقتادة مستغربا ومستهجنا في 
الوقت نفس���ه »انت شفيك مخرعنا« وبونبيل 
مازال مستمرا في الكتابة »وأمهم بالعناية املركزة، 
وبتموت، وفيها جلطة، وسرطان، وهم اسهال، 
واخوهم بالسجن، محكوم عليه باالعدام، وأمه 

تبجي عليه«.
فقال بوقتادة »ولييه، ضيقة خلق، اشقاعد 
تكت���ب؟« فأج���اب بونبيل وهو مبتس���م مع 
األسف »قاعد اكتب قصة مسلسل كويتي، حق 

رمضان«.
لقد أصابت يوميات بوقتادة وبونبيل احلقيقة، 
ومع األسف فإن املسلسالت والدراما الكويتية، 
اصبحت الصبغة الغالبة عليها هكذا، وال تكاد 
تخرج من عدة مواضيع، اخليانة والقتل والسجن 
واحل���زن والكآبة والتفكي���ر باملاضي، وحتى 
اصبح الطابع العام عن املسلس���الت الكويتية 
هذه الصفات غي���ر اجليدة، والتي تؤثر تأثيرا 
سلبيا على املجتمع بسبب االفراط في مشاهد 

الكآبة واحلزن والضرب.
مل���اذا ال تنظر هذه املسلس���الت الى اجلانب 
االيجاب���ي في املجتمع، وهناك جوانب ايجابية 
كثي���رة، مل���اذا ال يتم ذكرها عل���ى األقل؟! وقد 
يكون هناك جانب سلبي، ولكن ليس بالسوء 
املوجود واملذكور في املسلس���الت الرمضانية 
وغير الرمضانية، انظر الى اعالنات املسلسالت 
في شوارع الكويت فترى العجب، فستجد وترى 
صورة الس���جن والبؤس واألسى على وجوه 

اصحابها، في هذه االعالنات.
ولدي س���ؤال وهو ملاذا القى مسلسل »باب 
احلارة« استحس���ان جميع الفئات العمرية في 
املجتمع، س���تكون االجابة بكل بس���اطة ان به 
الكثير من الصفات احلميدة مثل الكرم والشجاعة 
واالحترام املتبادل بني الزوجني واالخوة بني أبناء 
احلارة، وها هو اجلزء الرابع يعرض بس���بب 

النجاح الكبير الذي حققه سابقا.
والرسول ژ يقول »تفاءلوا باخلير جتدوه« 
ملاذا ال يكون التفاؤل جزءا من حياتنا اليومية؟! 
فللتفاؤل عدة فوائد، منها انه يجلب الس���عادة 
والسرور للنفس، ويقوي العزمية ويكون باعثا 
على العمل واجلد والتفاني فيه، واإلنسان املتفائل 

ينقل التفاؤل ملن حوله.
ك���م أمتنى ان يكون لدين���ا جزء من حياتنا 
اليومية مخصص للتفكير واستشراف املستقبل، 
واإلعالم له دور كبير في هذه املس���ألة املهمة، 
وي���ا حبذا لو كانت الدرام���ا الكويتية تتحدث 
عن املستقبل والتفاؤل والصفات االيجابية في 
املجتمع، وذلك بس���بب ان املشاهدين يتأثرون 
تأثيرا كبيرا ومباشرا مبا يعرض على شاشات 
التلفاز، خاصة في شهر رمضان الفضيل، حيث 
ان األغلب جالس أمام هذه الشاش���ة الصغيرة 

احلجم والكبيرة بتأثيرها.
akandary@gmail.com

عبدالعزيز الكندري

دراما كويتية!

وجهة نظر

كن���ت أتس���اءل دوما 
ملاذا األغاني دائما توجه 
للحبيب���ة أو املعش���وقة 
حتى استمعت إلى أغنية 
»أم أوالدي« للرائع أصيل 
أبو بكر، كلم���ات توجه 
عرفانا لزوجة أعطت دون 
كلل وساندت دون تأفف 

وحافظت على بي���ت وزوج وأوالد ودعمت الزوج 
حتى جنح فكانت حقا النصف الثاني.

إن احلب ال يقصد فقط به حب محبوب حلبيبته، 
بل احلب أنواع مختلف���ة فهناك حب من أب البن، 
ومن اب��ن ألم ومن زوج لزوجة فال أدري ملاذا توقف 
الشع�راء أو كتاب األغاني عند زاوية محدودة وفقيرة 
املدى وتكلموا عن حب عاشق ملعشوقته وتغزلوا 
من خالل األغاني حلبيبة قد تكون موجودة بالفعل 
أو قد تأخذ اجلانب اخليالي، وتناسوا الزوجة، فهل 
الزوجة ال تكون حبيبة؟ أم ان األغاني ال تكتب إال 
لفئة محدودة وهي فئة الشباب األعزب والصبايا، 
بينما يجب أن تتسع دائرة الفن وتعالج أمورا عدة 

لفئات عدة.
الزوجة قد تكون طرفا في حلقة حب وعش���ق 
وعطاء، من خالل حنانها وحبه��ا، وق��د تكون من 
خالل عالقة وثيقة بني رج���ل وام��رأة، فهي التي 
تناقش وتب��ذل بسخاء وتتجم��ل للرج��ل الزوج، 
وهي متارس مع الرجل كل أنواع الغزل من خالل 
عدة طرق فلماذا تنس���ى ف���ي األغاني؟ هل كتاب 
األغاني هم فقط من الش���باب العزاب؟ أين ذهب 

كبار الكتاب الذين أصبحوا 
أجدادا من توضيح دور 
املرأة والزوجة في حياة 

الرجل الزوج؟!
لقد اس���تمتعت حني 
س���معت الفن���ان أصيل 
األوالد  ألم  يتغن���ى 
وأعجبتني كلمات خطت 
بعناي���ة فائقة تدل على كات���ب متمرس أحب أن 
يوصل رسالة من الزوج إلى الزوجة في زمن الغدر 
واجلحود والنكران، أراد أن يشكر أم أوالده، أراد 
أن يق�����ول إن له��ا دورا عظيم��ا ف��ي حياته، أراد 
أن يوض���ح للعالم كله أهمي���ة الزوجة في البيت 
وفي جناح الرجل مؤكدا املقولة املش���هورة »وراء 

كل عظيم امرأة«.
إن التن���وع في الفن مطلوب، ومخاطبة العديد 
من الشرائح لتجد كل فئة مسارها وتشعر بدورها 
وأهميتها، وتخاطب عقوال عدة وأرواحا مختلفة. حني 
توفيت جدتي رحمها اهلل في منتصف الثمانينيات 
كتب��ت أغني��ة ع��ن األم لم تكن أغاني األم في تلك 
الفت��رة معروفة ولكن لكسل مني لم أسع لنشرها 
أو إعطائه��ا أحدا ما ليتغنى بها وبعد ذلك تعددت 
أغنيات جميلة ظهرت تبجل األم وتوضح دورها 

العظيم في احلياة.
لذا أمتنى من كل قلبي أن تتنوع أهداف األغاني 
وتتفرع وتخاطب فئات عدة، فلكل فئة دورها في 

هذه احلياة ولكل فئة حقها في االهتمام.
Kalematent@gmail.com

هيا الفهد

الزوجة أيضًا معشوقة

كلمات


