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كما ذكرنا مسبقا أن شهر 
رمض���ان الفضي���ل يتمي���ز 
بالروحانية العبودية من خالل 
قراءة القرآن الكرمي وس���ماع 
األحاديث الشريفة والقصص 
الدينية،  النبوية والروايات 
لك���ن ال مينع ذلك نقل بعض 
القصص واحلكايات اإلنسانية 

واالجتماعية من عاملنا املعاصر التي جتعلنا أن نريح 
أنفس���نا ببعض األحداث املنقولة من الغير لنس���تزاد 
منها العبر واحلكم واملواعظ، فهذه القصة منقولة كما 

مت روايتها.
فف���ي إبان احلرب األميركية ف���ي ڤيتنام، رن جرس 
الهات���ف في منزل من منازل أحياء كاليفورنيا الهادئة، 
كان املنزل لزوجني مس���نني لهما اب���ن واحد مجند في 
اجليش االميركي، كان القلق يغمرهما على ابنهما الوحيد، 
يصليان ألجله باستمرار، وما إن رن جرس الهاتف حتى 

تسابق الزوجان لتلقي املكاملة في شوق وقلق.
األب: هالو )Hello(... من املتحدث؟

الطرف الثاني: أبي، أنا كالرك، كيف حالك يا والدي 
العزيز؟

األب: كيف حالك يا بني، متى ستعود؟
األم: هل أنت بخير؟

االب���ن كالرك: نعم أنا بخير، وق���د عدت منذ يومني 
فقط.

األب: حقا، ومتى س���تعود للبيت؟ أنا وأمك نشتاق 
إليك كثيرا.

االبن كالرك: ال استطيع اآلن يا أبي، فإن معي صديق 
فقد ذراعي���ه وقدمه اليمنى في احلرب وبالكاد يتحرك 

ويتكلم، هل استطيع ان احضره معي يا أبي؟
األب: حتضره معك؟!

االبن كالرك: نعم، أنا ال أستطيع أن أتركه، وهو يخشى 
أن يرجع ألهله بهذه الصورة، وال يقدر على مواجهتهم، 
إنه يتس���اءل: هل يا ترى سيقبلونه على هذا احلال أم 

سيكون عبئا وعالة عليهم؟
األب: ي���ا بن���ي، مالك وماله اترك���ه حلاله، دع األمر 
للمستش���فى ليت���واله، ولكن أن حتض���ره معك، فهذا 
مستحيل، من سيخدمه؟ خاصة أنك تقول إنه فقد ذراعيه 
وقدمه اليمنى؟ سيكون عالة علينا، من سيستطيع أن 
يعيش معه؟ كالرك.. هل مازلت تسمعني يا بني؟ ملاذا 

ال ترد؟
االبن كالرك: أنا أس���معك يا أب���ي هل هذا هو قرارك 

األخير؟
األب: نعم ي���ا بني، اتصل بأحد م���ن عائلته ليأتي 

ويتسلمه ودع األمر لهم.
االبن كالرك: ولكن هل تظن 
يا أب���ي أن أحدا م���ن عائلته 

سيقبله عنده هكذا؟
األب: ال أظ���ن يا ولدي، ال 
أحد يقدر أن يتحمل مثل هذا 

العبء.
االبن كالرك: البد أن أذهب 

اآلن وداعا.
وبعد يومني من احملادثة، انتشلت القوات البحرية 
جثة املنج���د االبن كالرك من مي���اه خليج كاليفورنيا 
بعد أن استطاع الهرب من مستشفى القوات األميركية 

وانتحر من فوق أحد اجلسور.
دعي األب لتس���لم جثة ولده.. وكم كانت دهش���ته 
عندما وجد جثة االبن بال ذراعني وال قدم مينى، فأخبره 
الطبيب أنه فقد ذراعيه وقدمه في احلرب، عندها فقط 
فهم، لم يكن صديق ابنه هذا سوى االبن ذاته )كالرك( 
الذي أراد أن يع���رف موقف األبوين من اعاقته قبل أن 

يسافر إليهم ويريهم نفسه.
إن األب في هذه القصة يشبه الكثيرين في املجتمع، 
رمبا من الس���هل علينا أن نحب أناسا ممن حولنا دون 
غيره���ا ألنهم ظرفاء أو ألن ش���كلهم جميل، ولكننا ال 
نس���تطيع أن نحب أبدا »االش���خاص ذي االحتياجات 
اخلاصة« سواء أكان عدم الكمال في الشكل أو في الطبع 

أو في التصرفات.
لنقب���ل كل واحد منا على نقصه متذكرين دائما اننا 
نحن، أيض���ا، لنا نقصنا، وإنه ال أح���د كامال مهما بدا 

عكس ذلك.
فاكهة الكالم

من كتاب جواهر البحار:
قال النبي ژ: أال أدلكم على أكس���ل الناس، وأسرق 

الناس، وأبخل الناس، وأجفى الناس، وأعجز الناس؟
قالوا: بلى يا رسول اهلل ژ.

قال ژ:
فأم���ا أبخل الناس: فرجل مير مبس���لم وال يس���لم 

عليه.
وأما أكس���ل الناس: فعبد صحيح فارغ ال يذكر اهلل 

بشفة وال لسان.
وأما أسرق الناس: فالذي يسرق من صالته، فصالته 

تلف كما يلف الثوب اخللق، فيضرب بها وجهه.
وأم���ا أجفى الناس: فرجل ذكرت بني يديه فلم يصّل 

علي ژ وأما أعجل الناس: فمن عجز عن الدعاء.
Aliku1000@yahoo.com

د.بدر نادر الخضري

األب واالبن

لمسات

إن ما قامت ب���ه اجلمعية الكويتية لتقيي���م ومتابعة األداء 
البرملاني من تقييم ألداء بعض نواب مجلس األمة يعتبر دورا 
مهما وحتوال توجيهيا ملس���يرة العمل الدميوقراطي بالكويت، 
فهذا التقييم الذي يوحي بأن من قام عليه قد اس���تخدم وسائل 
علمية وخبرات عاملية للوص���ول إلى النتائج التي مت إعالنها، 
يعتبر نقطة أساسية ملراقبة األداء التشريعي والرقابي على من 
يقوم أصال مبراقبة وأداء العمل احلكومي، فكثير من الناخبني 
والناخبات ال يس���تطيع أن يختار من ميثله، وكثيرا ما تسمع 
عبارة: ملن أعطي صوتي؟ فوجود مثل هذه املؤسسات ومثل هذه 
املؤسس���ات املدنية في املجتمع سيعطي الناخب تصورا كامال 
عمن مثله في الدورة احلالية وس���يجعل مسألة حتديد صوته 

في االنتخابات املقبلة سهلة نسبيا.
ووجود مثل هذه اجلمعية وتعزيزها بأخرى سيجعل نواب 
مجلس األمة يتحركون بصورة صحيحة، ألن التقييم العلمي ألداء 
النائب عبر متابعة نشاطه ومراقبة دوره التشريعي والرقابي، 
سيؤدي إلى تصحيح مس���يرة كل نائب وتوجيهه نحو ما هو 
مطلوب منه بشكل أساسي. كما أن مثل هذه املؤسسات ستساعد 
على اختيار األنس���ب تدريجيا، وستساهم في احلد من عملية 
التصويت الطائفي والقبلي ولو على املدى البعيد، وعلى األقل 
نتوق���ع أن الناخب لن يعطي صوت���ه في املرة املقبلة لنائب ال 
يحضر جلسات مجلس األمة أو ال يحضر اللجان البرملانية التي 
هو أحد أعضائها، ولن جتد ناخبا يرضى بأن يعطي صوته ملن 

أخلف وعده ولم يطبق أي شيء من برنامجه االنتخابي.
عند استقراء احملاور التي ارتكز عليها التقييم، ستصل إلى 
نتيجة إيجابي���ة مفادها أن هذه احملاور ق���د ركزت على أبعاد 
مهم���ة تتمثل في أداء النائب داخ���ل املجلس ومدى أدائه داخل 
اللجان البرملانية. كما أنها تكش���ف عن جديته جتاه برنامجه 
االنتخابي، ومدى تفاعله مع الوس���ائل اإلعالمية ومؤسس���ات 
املجتمع املدني، وتذهب إلى تقييم أدائه الرقابي والتش���ريعي 
ومتابعة تصويته ومدى تطبيقه ملواد الدس���تور. كما أن آلية 
التقييم التي قامت بها اجلمعية، عبر استخدام النخب وأصحاب 
اخلبرة والكفاءات األكادميية للقيام بعملية التقييم تعطي بعدا 
علميا آخرا لعملية التقييم ه���ذه. وإن كان من األفضل أن يتم 
عمل تقييم آخر عن طريق ناخبي الدائرة نفسها، وذلك ملقارنة 
النتائج واحلصول على معطيات جديدة تصب في خانة تعزيز 
العملي���ة الدميوقراطية بالكوي���ت. إن أداء العمل البرملاني لن 
يرتقي بأس���لوبه احلالي، فعلى ما يبدو أن املخاوف التي كانت 
تصاحب نظام الدوائر االنتخابية السابق، والذي استبدل بالنظام 
احلالي � وهو ال� 5 دوائ���ر � مازالت موجودة وإن كانت بحجم 
أقل، باستثناء االنتخابات الفرعية. إن تطور العمل البرملاني لن 
يتحقق إال عبر بوابة تقييم املخرجات االنتخابية نفسها، ويبدو 
أن اجلمعية الكويتية لتقييم ومتابعة األداء البرملاني تهدف من 
خ���الل التقييم الذي أجرته الى أن تصل لهذه الغاية، ولكن هذا 
التطور لن يكتمل إال بعد أن يتم تغيير نظرة الناخب نفس���ه، 
وبعد إخراجه من اآللية االنتقائية التي يعتمد عليها حاليا إلى 
آلية جديدة يستخدم فيها تقييما ملن كان موجودا في املجالس 
السابقة. إن ما قامت اجلمعية الكويتية به لتقييم ومتابعة األداء 
البرملاني يعتبر جهدا مهما ومفصليا في الوقت نفس���ه، ولكن 
التحدي الذي س���تواجهه � باعتقادي � يكمن في إقناع الناخب 
نفسه بهذا التقييم. فحتى تكتمل الغاية املرجوة من هذا التقييم 
يجب على هذه اجلمعية أن تبحث عن الطرق املناسبة التي يتم 

من خاللها إقناع الناخب بهذا التقييم.
abz973@hotmail.com

ليعلم الفوضويون ويفهموا:
أن التعدي على النظم والقوانني والتباهي بذلك ليس بحرية 

أو دميوقراطية!
وأن تأجيج الفتنة الطائفية والتجاذب الطائفي علنا وبكل 

وقاحة ليس بحرية أو بدميوقراطية!
وأن التشكيك الدائم دون حق في مشاريع التنمية والتشكيك 
في ذمم كل الراغبني في إنش���اء تلك املشاريع ليس بحرية أو 

بدميوقراطية!
وأن ع���دم اإلخالص للعمل وعدم االلتزام بس���اعات العمل 

والتفاخر بذلك ليس بحرية أو بدميوقراطية!
وأن اس���تخدام األلفاظ اجلارحة وعلو الصوت والنبرة � ب� 

»التخاطب« � ليس بحرية أو بدميوقراطية!
وأن التعدي على املوظفني والعمال واملستخدمني العموميني 

ليس بحرية أو بدميوقراطية!
وأن سلب العمالة وخاصة الضعيفة منها حقوقها واملتاجرة 

بها ليس بحرية أو بدميوقراطية!
فيا أيها »املتعدون« على النظم والقوانني ويا أيها املؤججون 
للفتنة الطائفية، ويا أيها املشككون دون حق في املشاريع 
وفي ذمم من يريد إقامتها، ويا أيها املهملون وغير املخلصني 
للعمل، ويا أيها املستخدمون الدائمون ألوقح األلفاظ وأخس 
التعابير ويا أيها املعتدون على الناس احذروا ثم احذروا ثم 
احذروا »قرارات« احلكيم احلليم اذا غضب، فلقد ضاقت فسحة 
األمل بإصالحكم ولقد قلت س���عة الصبر على فوضويتكم 
وعلى ما متارس���ونه وتقترفونه من أفعال مش���ينة جتاه 
الوطن باسم حرية ودميوقراطية هي بالتأكيد ليست احلرية 
والدميوقراطية »احلقيقية« التي يعشقها قائد وحكيم وحليم 
البالد صاحب السمو األمير ويشابهه في عشقها كل مخلص 
وموال ومتمن االزدهار واالستقرار لهذا الوطن الذي يحاول 
ومازال ويتمنى »الفوضويون« هدمه وتخريبه باسم حرية 
ودميوقراطي���ة »مزيفة« غلفوا به���ا فوضويتهم ونواياهم 

اخلبيثة!
Mike14806@hotmail.com

� قولي لي مبروك.. لقد عقد قراني 
على مشعل صديق أخي.

� ألف مبروك، متنياتي لك بالسعادة 
واالستقرار.

� شكرا جزيال لك أيتها الغالية، لكن 
هناك أمرا ال أخفيه عن���ك، فأنا خائفة 
جدا من األيام املقبلة حلياتنا الزوجية، 

وأريد النجاح واالستقرار.
� وملاذا تفكرين بهذه الطريقة؟ فأنت 
مقبلة على الزواج، ويجب أن تعيشي 
معه مناس���بة الفرح والس���عادة بكل 

حلظاتها.
� رمبا ألن صديقتي عنود طلقت من 
زوجها بعد س���نة واحدة فقط، وأختي 
الكبرى تركها زوجها وتزوج من أخرى، 
وابنة عم���ي تعاني من خيانات زوجها 
املتعددة وهي على حافة االنهيار، وابنة 

جارتنا التي تزوجت في ال� ..
� كفى.. أرجوك كفى من تعدادك لهذه 
املشاهد السلبية، إنها لن تساعدك على 

بناء حياتك اجلديدة.
� إذن كيف تريديني أن أفكر وكل ما 

أراه حولي يتعب نفسيتي؟

� حبيبتي، يجب أن تنظري لألمور 
بنظرة أخرى، وتتعلمني من خاللها 
ما يساعدك على بناء أسرتك وتتركني 

ما قد يحطمها أو يضرها.
� مثل ماذا؟ وكيف؟ 

� أوال.. أحب����ي زوج����ك باعتدال، 
فال تكتمي على أنفاسه باحلب، وال 
تتركيه دون اهتمام، فاحلب طاقة تزيد 
وتنق����ص، وزوجك بعد عقد القران، 
تنتقل واليتك ل����ه، في حني انك لن 

تصبحني ولية عليه.
� ماذا تقصدي����ن؟ انك تخيفيني 

بهذا الكالم؟
� أنا ال أقصد في ذلك إخافتك، فحينما 
حتبينه باعتدال فإنك ستحافظني على 
قلبك سليما، لو وجدت منه ما تكرهني، 
واهلل سبحانه أعطى الرجل حقوقا ال 

تتمتع بها املرأة، وأعطى املرأة رخصا 
لم يعطها للرجل، فقط علينا أن نعرف 

ديننا بالشكل الصحيح.
� إذن كي���ف أحافظ على احلب الذي 

بيننا؟
� احل���ب يدوم حينما يجد فس���حة 

للتمدد.
� وضحي أكثر.

� افهميه.. وكوني له األم والصديقة 
والزوجة، وحينما يكون عندك عامليه 
كملك في قصره، وعندما يخرج من البيت، 
تذكري أن عليك االطمئنان عليه لو طال 
غيابه، ولكن ال يعني التجس���س عليه 

وتتبع خطواته.
� هذا صعب.

� حبيبت���ي.. الرج���ل واملرأة حينما 
يتفقان عل���ى الزواج، فإمن���ا يبحثان 
عن الدفء واالس���تقرار، لذلك يجب أن 
ال���ود والرحمة، وباحلكمة  يبنى على 
وجتاوز الهفوات تستمر احلياة بينهما 

مستقرة.
� نعم.. نعم.. أنت على حق. 

Falcom6yeb@yahoo.com

في كل مطارات العالم وما ان تطأ 
قدم���اك أيا منها تعرف ماهية الدولة 
التي انت بصدد دخولها، حيث يعد 
املطار الواجهة االولى، فإن كان منظما 
ومرتبا وذا تقنية فأنت بال ش���ك في 
دولة متقدمة، وان كان دون ذلك »فاهلل 

يعينك على جمع حقائبك«.
وألنني اعتدت السفر كل عام لقضاء 
إجازة الصيف مع أسرتي في احدى 
الدول األجنبية أو العربية فإنني كنت 
أق���ارن بني التنظيم في مطارات هذه 
الدول، وال أخفي عليكم انني في فترة 
سابقة كنت أحسد بعض الدول خاصة 
األوروبية على واجهتها األولى التي 
تترك األثر في نفس الزائرين اتفاقا 
مع املقول���ة القدمية »االنطباع األول 
يدوم«، وكنت أمتعن في طريقة تنظيم 
املطارات في ه���ذه الدول وكيف يتم 
إنهاء إجراءات املس���افرين في وقت 
قياسي مع توافر أماكن متميزة للراحة 
وأخرى للتسوق وكنت أرى اخلدمات 
اخلاصة لكبار السن وذوي االحتياجات 
اخلاصة فأتشوق الى رؤيتها في دولتنا 

احلبيبة الكويت.
وخالل سفري هذا العام سعدت 
كثيرا مبا وجدته في مطار الكويت 
من تنظيم وترتيب بعد أن شاهدت 
اجله���د الكبير املب���ذول في املطار 
س���واء من رجال األمن او اجلمارك 
او اجلوازات، في حس���ن استقبال 
املتبعة مع  القادمني واالج���راءات 
اجلمي���ع دون اس���تثناء حيث ان 
هذا اجلهد يس���تدعي ان نقول له 
ش���كرا »ويعطيكم العافية« عليه، 
كون القائمني على املطار هم الوجه 
املش���رف للكويت وعبرهم تكّون 
النظرة االولى الي شخص قادم الى 
الكويت، ولقد علمت ان اجلزء الكبير 
من هذا اجلهد يقف خلفه مدير أمن 
املطار العقيد اياد احلداد الذي يسابق 
الزمن ويواصل العمل ليل نهار لراحة 
القادمني واملغادرين وحتقيق أعلى 
معدالت حفظ األمن من جهة وتفعيل 
جميع االجراءات األمنية املتاحة من 
جهة اخرى وهو امر يستحق عليه 
الثناء خاصة ان »ابوسليمان« ميلك 

من اخلبرة والعطاء الكثير.
فمن حق وزارة الداخلية ان تفاخر 
مبثل هؤالء الرج���ال االوفياء الذين 
يبذل���ون الغال���ي والنفيس خلدمة 

البلد.
وللعلم فإن���ه ال تربطني بالعقيد 
احلداد أدنى معرفة ولكن ما سمعته 
عنه من اخبار ألزمني بالكتابة عنه 
وشكره على جميع اجلهود التي يقوم 
بها، فهو بحق »يد من حديد« حتفظ 

أمن البوابة اجلوية للكويت.
botafra@hotmail.com

عدنان فالح الشمري

تعرف على أداء النواب

إشراقة

مخلد الشمري

وضاقت فسحة األمل

رؤية

أنوار عبدالرحمن

أحبيه باعتدال

فالكم طيب

أياٍد من حديد

موسى أبوطفرة المطيري

حادث وحديث


