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فالشات الكاميرات اخلاطفة لألبصار وألوان البشوت 
اخلريفية وعطور ذات روائح مبخرة ومالبس معطرة 
وبرفانات نسائية فرنس���ية مركزة، ذلك ما شاهدناه 
باألم���س ايذانا ببدء دور االنعق���اد الثاني من الفصل 
التش���ريعي الثالث عش���ر بعد اجازة طويلة ألعضاء 
مجلسنا املوقر وحكومتنا الرشيدة، وهناك ملفات ضخمة 
بانتظار نوابنا األفاضل والتزامات على احلكومة لتنفيذ 
برنامج عملها والذي اصبح يردد علينا اكثر من النشيد 
الوطني ونفترض حسن النوايا واعطاء احلكومة فرصة 
للعمل على تنفيذ برنامجها، وايضا لنراقب االعضاء 
لينف���ذوا البرنامج االنتخابي ال���ذي وضعوه لنا ايام 
حمالتهم االنتخابية بصورة جميلة وبأحالم وردية، 
ونقول لهم هاتوا م���ا عندكم وعلموا احلكومة أصول 
املراقبة والتش���ريع، وأمتنى أال يتعلموا منها أصول 
املراوغة والتخريع ولتبدأ اللعبة السياس���ية لنراقب 
تنافس االعضاء على اللج���ان االنتخابية واحلكومة 
تدع���م من تريد له الفوز بهذه اللجان او حتجب عنهم 
اصواتها وهنا لعبة احلكومة بفرض س���يطرتها على 
اللجان املهمة مبجلس االمة وليس هدفها الدفع بعجلة 
التنمية ولكن هدفها ان تكون لديها بهذه اللجان اغلبية 
مريحة م���ن االعضاء املوالني لها »البصامني« لتضمن 
السيطرة والنفوذ على هذه اللجان وتفريغها من محتواها 
وأهميته���ا من قبل هؤالء األعض���اء »البصامني« وما 

أكثرهم بهذا املجلس.
وتبدأ اللعبة ويخسر الشعب...

almatara28@hotmail.com

بسبوسة اهلل ال يوريكم ال لون وال طعم، واحلمد 
هلل ان���ي ما ذقت منها بس اللي »تليقفوا« وكلوا منها 
قالوا عليها: اهلل يزيد النعمة وقبل التعليقات والغمزات 
واللمزات خلينا نقولكم بداية حكاية بسبوسة سعادة 

النائب.
في بداية األسبوع وعند مراجعتي إلحدى الوزارات 
األمنية في الدولة لتخليص ورق يخص أختي لعملها 
في تلك الوزارة، وعند مراجعتي ألحد مكاتب املسؤولني 
بدأت حكاية بسبوسة سعادة النائب، فعندما كنت 
جالسة في مكتب املسؤول أنتظر توقيعه على معاملة 
ألختي دخل علينا رجل حامال طبقا في يده، في البداية 
كن���ت ال أعلم من هو الرجل؟ وماذا يحمل في يديه؟ 
وإذ به يلقي الس���الم على املسؤول ويعرفه بنفسه 
على أنه س���كرتير النائب فالن »...« )مال الش���يك 
مبليون أيام االنتخابات، طبعا كلكم تعرفونه( املهم 
قام املسؤول باالستفسار عما يريد؟ وماذا يحمل له؟ 
وإذ بسكرتير البسبوسة عفوا سكرتير النائب يقدم 
له أوراقا أعتقد أنها ألناس ال يس���تحقون، والنائب 
طبعا يريد التوقيع عليها من مس���ؤولنا من خالل 
الرش���وة )طبق البسبوس���ة(، إال أن املسؤول أخذ 
األوراق وقام بقراءتها، وهنا تغيرت تعابير وجهه 
بشكل شد انتباهي ودفع فضولي ملعرفة ما يحويه 
الورق من مخالفات، وإذ باملسؤول بكل أدب وذوق 
يطلب من سكرتير النائب مراجعة مدير مكتبه ولكن 
بلهجة كانت حادة نوعا ما، املهم سكرتير النائب شكر 
املس���ؤول ثم توجه إلى باب اخلروج ولكن قبل أن 
يخرج وجدت املسؤول يناديه ليأخذ الصحن الذي 
أتي به، ولكن س���كرتير النائب رد قائال: طال عمرك 
هذا حلو من النائب وترى هذا ش���غل بيت النائب، 
فتعذر املس���ؤول بكل أدب عن ع���دم قبولها مدعيا 
تخوفه من مرض السكر ومقترحا عليه أن يأخذها 
ويعطيه���ا لعمال النظافة الذين يعملون في املبنى، 
فكان ردا مع ديبلوماسيته يحمل رسالة إلى النائب 

بأنه إلى اآلن يوجد من يقول ال للرشوة.
 ثم حتدث املس���ؤول معي على اعتباري صحافية 
ولس���ت مراجعة، مطالبا وس���ائل اإلعالم بأن تسلط 
الضوء عل���ى مثل تلك الفئة ممن يش���وهون صورة 
أبناء الكويت وقام بسرد بعض األبيات الشعرية التي 
جعلتني بالفعل أحزن على حال مجلسنا بسبب بعض 
النواب، بس ما قول اال لكم تلك األبيات لشاعرنا رحمه 

اهلل فهد بورسلي ليعرفوا من هم عيال الديرة:
الدار جارت ما عليها شافه
واحلر فيها شايف ما عافه

بالك تكاثر صدها وان صدت
عاداتها عقب القبوا نكافه
دار لغير عيالها مشكورة

واال ابنها تلعن ابو اسالفه
دار يعيش بها الغريب منعم

وتعيش فيها )أم أحمد عكافه(
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كلمة وما تنرد: ترى يا جماعة اخلير املشكلة مو منو 
سبب كارثة مشرف املشكلة حلولنا الكارثة وبعدين 
جهزوا جلانكم وحتقيقاتكم عشان نعرف شنو أسبابها، 

وال أنتم من جماعة وين أذنك يا جحا.
atach_hoty@hotmail.com

من املستفيد من التلويح باستجواب رئيس مجلس 
الوزراء على خلفية مشكلة التلوث في منطقة أم الهيمان؟ 
وملاذا في هذا الوقت بالذات؟ أليس من األولى أن يستجوب 
وزير املالية بسبب مش����كلة القروض ومماطلة الوزير 
في تنفيذ مشروع صاحب الس����مو األمير، حفظه اهلل، 
واخلاص بصندوق املعسرين وتعطيل بعض املشاريع 

ووضع ميزانية لها؟
نعم أم الهيمان ملوثة بسبب املصانع التي لم تلتزم 
مبعايير احملافظة على البيئة، ولكن يجب أال يسمح أهالي 
أم الهيمان ألي عضو بأن يس����جل موقفا على حسابهم، 
وعليهم أن يعتبروا جتمهرهم منذ أيام مجرد موقف، ونعلم 

جيدا ما هي طلباتكم من رئيس مجلس الوزراء.
أما بعض النواب الذين لوحوا باالس����تجواب فكيف 
س����يلتزمون مبا عاهدوا أهالي أم الهيمان عليه، أم أنهم 
سيتراجعون عن االستجواب مقابل طلبات أو مناصب 

في جلان املجلس؟
فس����مو رئيس مجلس الوزراء لن يستطيع أن يحل 
مش����كله التلوث في 60 يوما، وإذا كان يجب أن نحدث 
العاقل مبا يعقل فإن هذه املشكلة مضى عليها أكثر من 
9 س����نوات ولم حتل، فهل تريدون منه أن يحلها في 60 

يوما؟
ملاذا لم تطالبوا أصحاب الشركات بتعويض األهالي 
الذين تضرروا من فقدان أبنائهم أو زوجاتهم وتستمروا 

في الوقوف بجانبهم حتى يحصلوا على تعويض؟
نش����كر أعضاء جلنة أم الهيمان للبيئة على املجهود 

اجلبار الذي يقومون به.
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فقدت الكويت أحد رجالها األبرار، والذي خدمها بحب 
ووالء، وهو نائب رئيس مجلس األمة والنائب األسبق 
طالل العيار، ندعو اهلل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله 

فسيح جناته.

ال أدري كيف تس���للت الفلسفة الوجودية إلى نفسي، وملاذا 
سيطرت عليَّ رغم ما فيها من تشاؤم وسواد، رمبا ألنها انعكاس 
ملا حولي، الفلسفة الوجودية فلسفة غريبة، أظن أن فيها شيئا 
من السحر، تصيب كل من يقترب منها في عقله، تسحبه عنوة 
إلى محرابه���ا، وتقف به عند حافة اجلنون، فإما أن ترديه وإما 

أن يقدر اهلل له مخرجا فيهرب.
منذ يومني تقريبا كنت أقرأ رواية »الطاعون« لألديب والفيلسوف 
الفرنسي ألبير كامو، كنت أستمع أيضا لصوت فيروز تغني من 
بعيد »وحدون بيبقوا متل زهر البيلسان«، وكنت أنظر إلى صورة 
ملنحوتة من أعمال الفنان الكويتي العبقري سامي محمد اسمها 
»حادث ضد مجهول«، فجأة توقفت، اكتشفت أن هذا »الثالثي« 
ميثل وصفة سريعة للجنون، اتصلت بأحد األصدقاء وجلسنا 
ف���ي احد املقاهي، على أمل أن أتخل���ص من حالة اإلحباط هذه، 
فجأة بدأ احلديث يتجه � إجباريا � ألداء احلكومة، فاكتشفت أن 

احلديث عن حكومتنا ميثل وصفة سريعة لالنتحار
> > >

ال أدري كيف زرعت في أدمغتنا تلك الفكرة الغريبة، ان جميع 
أصحاب الديانات األخرى من غير املسلمني والذين نسميهم »كفارا« 
كما يسموننا هم بنفس التس���مية، بال أخالق وكل شيء جائز 
عندهم، ال أدري إن كانت هذه الفكرة موجودة عند اآلخرين من 
أبناء ثقافتنا العربية ولكنني أعلم أنها موجودة في رأسي منذ 
كنا صغارا نلعب في الش���وارع. كنا نذهب مجموعة من األوالد 
إلى مخبز »احلاج جرجس« في ناصية الشارع، هكذا كنا نسمع 
اخلبازين م���ن غرفة الفرن ينادونه، احلاج جرجس، وجرجس 
هذا رجل صعيدي كبير في السن، ضخم وكرشه ممدود بشكل 
غريب لألمام، لم نكن نرى أبدا الكرس���ي الذي كان يجلس عليه 
ألنه يصبح مثل كرسي األطفال في الروضة حتت جسمه العمالق. 
لم نكن نعرف حينها معنى املس���يحي وال اليهودي، فلم نسمع 
بغي���ر كلمة »كافر« لوصف كل من يخالفنا في الدين، كنا نكره 
»جرجس« دون س���بب واضح، مع أننا كنا نشتري منه اخلبز 

كل يوم.
bodalal@hotmail.com
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حادث وحديث

اس���تطاع نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون اإلس���كان ووزير 
الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد 
الفهد خلق أمل جديد في العالقة بني 
السلطتني وذلك عبر قدرته العالية 
في وزن األمور وإحداث تقارب طال 
انتظاره في عالقة املجلس واحلكومة 
بعد أن أذاب بحرفية عالية جبال 
اجلليد املتراكم على هذه العالقة.

فاملتاب���ع للش���أن السياس���ي 
يستطيع تلمس انفراج الح ضوؤه 
على عالقة السلطتني وإن مت استثمار 
ذلك بالشكل املطلوب فسنجد حالة 
من التفاهم على العديد من القضايا، 
حيث ساهم الشيخ أحمد الفهد في 
فتح الكثير من القنوات املتشنجة 
وترجمة العمل السياسي املبني على 
املصلحة العامة الى فعل من خالل 
حتركاته ولغته الواعية مبتطلبات 
املرحلة املقبلة حتى ان اول إجنازاته 
ذاك البرنامج الذي ميتلئ بالتحدي 
واإلصرار والرغبة امللحة في املضي 
قدما في تنفي���ذه في توجه يعيد 
التي تقهقرت  للحكومة منزلته���ا 

منذ... ال نذكر.
وحقيقة األمر ان قدرة الش���يخ 
احمد الفه���د ال تقف عند هذا احلد 
بل جتاوزته فيما يحمله من أمل من 
شأنه ان يخلق اجلو املفتقد ويبعد 
الي���أس الذي س���يطر على الناس 
نتيجة التوقف الذي طال أمده في 
عجلة التق���دم لوطن ميلك جميع 
اإلمكانيات للنهوض مبقدراته نحو 
األفضل، فقد بات الشيخ احمد الفهد 
أمل الكويت في االنتقال من حالة 
اإلحباط الى حالة التجدد لدخول 
عصر جديد ينعكس بكل إيجابياته 
على الطموح املرتقب وبه سيكون 

املسير نحو كويت الغد.
فقد بتنا أحوج لهذا األمل بعد ان 
مللنا صراعات السلطتني والتردد 
احلكومي والعناد النيابي، فدعونا 
نتحلق خلف ه���ذا األمل الذي طل 
بنوره ليش���رق بن���ا نحو كويت 
املستقبل ولندع ذلك األمل يحملنا 
ويحمل أمانينا نحو ما نحب ونرضى 
بعيدا عن صيح���ات وتصريحات 
تعيدن���ا الى مربع التأزمي الذي لم 
جنن منه إال تعطال وتوقفا وتراجعا، 
ولتكن احلكومة قادرة على الفعل 
كون هذا هو الدور األساس���ي لها 
وليك���ن املجلس قادرا على س���ن 
إعادة  التش���ريعات ولنعمل على 
ثقة هذا البل���د بنا واهلل من وراء 

القصد عليم.
botafra@hotmail.com

القراءة ثم مشاهدة األفالم وبعدهما 
الركض أو السباحة حتى اشعر باأللم 
يدب في كل عضلة من عضالت جسمي، 
هذه االش���ياء الثالثة هي م���ا أعتبرها 
هوايات���ي احلقيقية، ال أجيد كرة القدم 
رغم أنني كنت أعتقد يوما أنني سأكون 
خليفة الطرابلسي، ولكن هذا لم يحدث، 
واستغرقني األمر نحو 10 سنوات قبل أن 

أقتنع متاما بأنني ال أجيد من فنون كرة القدم سوى الركل العشوائي، 
وعلمت بعد السنوات العش���ر من املثابرة أنني ال أصلح أن أكون 

سوى مشاهد لكرة القدم ومن خلف شاشات التلفزيون.
أعترف أن عقدا كامال هو وقت طويل ليقتنع املرء بأنه ال يصلح 
ألمر ما، ولكن املهم في نهاية األمر أنني فهمت واستوعبت واقتنعت 
بأن كرة القدم ليس���ت قدري وأنها لن تخس���ر عبقريا كرويا فيما 
لو ل���م أحترفها، وهو ما يجعلني أفضل مبرتني من احلكومة التي 
ومنذ 19 عاما وهي تصر على أن تفعل ذات األش���ياء بذات املنوال 
والطريقة واألس���لوب، فخططها اخلمسية والعشرية وكل من لف 
لفهما تفعلهما بذات لطريقة، فمنذ نحو عقدين وهي تريد أن تبني 
مستشفيات وتريد أن تبدأ مبشاريعها التنموية التي لم تكن يوما 
س���وى حبر على ورق األماني الذي تنثره في وجوهنا كل حكومة 
تأتي منذ 19 عاما بذات اخلطة اخلمسية التي تنتهي وتبدأ خمسية 
أخرى ولم تنفذ منها سوى طريق جانبي و16 »شبة« وبوابة وزارة 

و17 مظلة ملديرين وتغيير طرازات وزرائها.
أنا كشخص ودون تدخل من أحد عرفت »بروحي« أنني ال أجيد 
كرة القدم وتركتها إلى غير رجعة مكتفيا مبش���اهد لقطات أجمل 
األهداف فأكره ما علي اآلن هو مش���اهدة مب���اراة كرة قدم كاملة، 
ففي 90 دقيقة من دون ش���وطني إضافي���ني ميكنني أن أقرأ أجزاء 
م���ن كتاب أو أش���اهد فيلما جميال أو حتى أذهب للس���باحة حتى 

تئن عضالت���ي حتت وطأة آالم التعب، 
ولكن احلكومة أو حتى أكون أكثر دقة 
احلكوم���ات املتعاقبة منذ 19 عاما وهي 
تلعب ب���ذات الطريقة ولم تتعلم طوال 
تلك السنوات أن طريقة سيرها ليست 
على ما يرام، أنا كشخص بسيط حاملا 
اكتشفت وحدي فشلي فيما كنت أحاول 
أن أفعله لعشر سنوات وتوقفت وأقنعت 
نفسي بالتغيير، وتغيرت، أما احلكومات املتعاقبة بوزراء باجلملة 
ومستش���ارين أكثر من »مغازجلية سوق اجلمعة« لم تستطع أن 
تغير نهجها وال أجندتها وال حتى طريقة تعاطيها مع كل القضايا 
املتشابهة لذا توقف بنا وبها الزمن منذ 19 عاما، تدور وتديرنا معها 
في حلقة مفرغة بسياس���ة أصبحت شعارا ترفعه تلك احلكومات 

اسمها »ما أجمل العودة إلى املربع األول!«.
ولألمانة احلكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر احملمد حتاول 
جاه���دة أن تقنع نفس���ها بأنها ال جتيد كرة القدم ولكن ش���يئا ما 
أو ش���خصا ما يصر على إقناعها أو إجباره���ا على االقتناع بأنها 
متتلك مهارات مارادونا وطيران كرويف وحظ باجيو وقوة مارس 
وكاريزما زيدان وذكاء رونالدينهو ووجه كريس���تيانو، رغم أنها 
وكم���ا يبدو من جتربة ال� 19 عاما املاضية ال تفرق بني حكم الراية 

وراية الكورنر.
كل ما على احلكومة احلالية هو أن تغير النمط احلكومي الذي 
سارت على نهجه احلكومات السابقة وتبتكر أسلوبها اخلاص، إذا 
كان���ت ال جتيد كرة القدم فلتجرب أن تلعب التنس ورمبا اجلودو 
أو حتى تلعب »عظيم س���اري«، املهم أن تغير هوايتها األثيرة في 
إضاع���ة الوقت عبر إقناع نفس���ها بأنها جتيد ش���يئا هي فعليا ال 

جتيد 1% منه. 
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