
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أطباء يربطون االلتهابات المزمنة بفقدان الذاكرة في الكبر.

ـ هذا ينطبق على الشعوب العربية بامتياز!
كتب السحر األكثر مبيعا في معرض الكتاب.

ـ ناقصنا سحر وشعوذة؟!
أبواللطفواحد

بعد »ترقبات من التسنن« 
أقصد »سنوات من الترقب« 
الح���ظ عدد م���ن احملللني 
السياس���يني ان احلكومة 
أجنزت اخلمطة اخلمشية 
)اخلطة اخلمسية( وقدمت 
بنعامل رمج )برنامج عمل( 

يوضح اخلطوات التموينية )التنموية( لتطيير 
)عفوا( لتطوير البالد في املس���تغفل الغريب، 

أقصد )املستقبل القريب(.
تلك كانت أخطاء مقص���ودة لكتابة تقرير 
عن واقع يغرق في األخطاء، األمر الذي ميكننا 
اطالق اسم »الكتابة الواقعية« على هذه الطريقة 
بالكتاب���ة، فالفحم أفضل مادة ميكن للرس���ام 
اس���تعمالها لرس���م لوحة عن كوم���ة الفحم، 
ونواصل هذا »التغرير االغباري« أقصد التقرير 

اإلخباري.
فقد »شهقت« أقصد شهدت الكويت إجنازات 
حكومي���ة غي���ر مدبوغة أو )غير مس���بوقة( 
حيث املكاب���س )املدارس( املتده���ورة أقصد 
)املتط���ورة( تعم ربوع الوط���ن، أما الطرقات 
واجلسور )والنفاق( أقصد األنفاق، فتزايدت 
حتى أصبح أمام كل بيت كويتي جسر وحتته 
نفق و)املشمشمات( أقصد املستشفيات تقدم 

أرغى )أرقى( اخلدمات الطبية.
كما أصبح���ت عاصمة البالد تنافس مدينة 
»قندهار« أقصد باري���س، واحلكومة ماضية 
في »تعفيس« أقصد تأس���يس املشروخات أو 
املشروعات الكبرى، وإذا كان »كلو عند العرب 
صابون« فالشامبو والرامبو والبامبو لدينا واحد، 

وصدق الشاعر حني قال »هيال يا رمانه«.

تأملت في وسائل حتديد القبلة، البوصلة 
وغيره���ا، كيف تتم بدقة ش���ديدة لم تكن 
متوافرة بالس���ابق للماليني، وحتى اليوم، 
وذلك في قرى نائية بوسط آسيا وفي عمق 
أفريقيا وفي جزر باحمليطات البعيدة، شعوب 
كثيرة مسلمة في أماكن مجهولة من اخلريطة 
تنظر جميعها باجتاه واحد، بعضها يشير 
قائال »كبال« واآلخر يقول »ماكا«، ينظرون إلى 
اجتاه الشمس وبعد تأمل يقول قائلهم وهو 
يشير نحو اجتاه محدد، فتنتظم الصفوف 
مبواجهة املكان الذي أشار إليه، يصطفون 
بكل خش���وع، الرئيس واملرؤوس، القوي 
والضعيف، الكل يضع جبهته على التراب 
تقربا إلى اهلل عز وجل، إنهم بذلك يخرجون 
من قرية مدفونة في وس���ط آسيا أو على 
ساحل احمليط األطلسي في غرب أفريقيا، 
يخرجون م���ن محليتهم الضيقة احملدودة 
ليصبحوا جزءا من عاملية واسعة فسيحة، 
تاركني ملش���اعرهم أن ترحتل آالف األميال 
وتنضم وتنصهر باملوجودين في االجتاه 
الثاني من العالم، لقد أصبحوا في حملة بصر 
من بني جنس كوني كبير تتحدد تراتبيته 

و طبقيته بالتقوى فقط.
 هذه الق���وة اإلميانية الهادرة هي التي 
صمدت أمام قمع الشيوعية الرهيب، كانوا 
يحتفظون باملصحف في كوة بوسط جدار 
بئر مياه داخل املنزل، يستخرجون املصحف 
في الليل البهي���م ويحّفظونه ألبنائهم عن 
ظهر قلب، وهاهي أجيالهم الالحقة تنتعش 
باإلسالم من جديد وكأن الشيوعية لم متر 
على بالدهم يوما ما، هذا اإلميان الهادر هو 
الذي جعل أهلنا في اخلليج إبان س���نوات 
الفقر يوقفون موسم الغوص وهو في ذروته 
إذا صادف أيام شهر رمضان، ثم يعاودون 
الغوص بعد انقضاء الش���هر الفضيل، لم 
يقولوا هذا مصدر رزقنا، ونحن معذورون 
لإلفطار سنعاود الصوم في الشتاء، وبهذا 

اإلميان يقفون خشعا 
ب���ني ي���دي اهلل ع���ز 
وجل بني كثبان الرمل 
واألتربة يسألونه مطرا 
يرويه���م وينبت لهم 
الزرع ويطعم دوابهم، 
كان هذا ديدنهم ملئات 

السنني.
 االستسقاء هو عالمة تذلل هلل عز وجل، 
وتواضع لعلم املؤمن أن رحمة اهلل قريب 
من احملسنني، فهي التي نشرت على الناس 
السكينة في أحلك الظروف عام 1990، وهي 
التي نحتمي بها إزاء احملن املقبلة، فليس 

هناك شيء يرد القضاء إال الدعاء.
- الله���م ال تؤاخذنا بقليل غافل، وهب 
خطايانا لكثير عام���ل، والذي به أطعمت 
أهلينا من جوع قب���ل النفط، وآمنتنا من 

خوف بعده.
- الله���م رحمت���ك، الله���م الط���ف بنا 

بلطفك.
- اللهم أنزل علينا مطرا سحا غدقا تغسل 
به األدران ومتسح به على القلوب الواهنة، 
وتسقي به النفوس الضعيفة وتنعش به 

البالد والعباد.
- يا أرحم الراحمني، يا عزيز يا عليم، ال 
رب لنا سواك نرجوه، وليس يرحمنا سواك 

فندعوه، يا أرحم الراحمني.
كلمة أخيرة: أمسك عمر بن اخلطاب بيمني 
العباس ب���ن عبد املطلب رضي اهلل عنهما 
ورفع اليدين الى الس���ماء في خطبة صالة 
االستسقاء قائال: »اللهم إننا كنا نستسقي 
بنبيك وهو بينن���ا، وقد قضى، وإنا اليوم 

نستسقي بعم نبيك، فاسقنا«.
 ولم يغادر الناس مكانهم حتى جاءهم 
الغيث، وهطل املطر، وأقبل الصحابة على 
العباس يعانقونه ويقبلونه قائلني: »هنيئا 

لك ساقي احلرمني«.

كما أنه ليس من العدل أو اإلنصاف أن يتم 
توجيه االتهام ألحد دون قرينة أو بينة فالقياس 
ذاته ينطبق على الوزير اخللوق الشيخ ناصر 
صباح األحمد الذي فع���ل خيرا بإصداره بيان 
التكذيب ليقطع دابر اإلش���اعات التي يس���اعد 
على انتش���ارها كالنار في الهشيم أننا شعب 
»س���ماعي« من الدرجة األولى يصدق كل شيء 
دون حتقق وخاصة األخبار السالبة � ال املوجبة 

� بحق اآلخرين.
> > >

يتفق اجلميع على حاجة احلكومة املاس���ة 
للظهور املكثف على وسائل اإلعالم املختلفة في 
األيام املقبلة )وزير املالية، محافظ البنك املركزي.. 
إلخ( لشرح خططها ومشاريعها وحلولها ملا يطرح 
كصندوق املعس���رين، وتأكدوا أن الناس تفهم 
وتستوعب لغة األرقام واحلقائق، فقط تنتظر 
من يقدمها لها، لذا فحكومة شجاعة ناطقة خير 

ألف مرة من حكومة مرتعبة صامتة.
> > >

في العالم أجمع يتم التذكير عند االختالف 
السياسي بأن الذكاء واحلكمة يقتضيان احلرص 
التام على احلصول عل���ى العنب بدال من قتل 
الناطور، في العمل السياس���ي الكويتي الفريد 
يتم دائما وأب���دا اإلصرار على قتل الناطور ثم 
ال يهت���م أحد بعد ذلك بقطف العنب والذي هو 

أصل القضية.
> > >

ومن ذلك نقول إن هناك اتفاقا على نزاهة وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد وان من الصعوبة، 
إذا لم نقل من االستحالة، إيجاد بديل حازم وكفؤ 
كأبي نواف، لذا فلنحافظ على الوزير ولنعمل 
جاهدين على استرجاع األموال العامة التي منلكها 
جميع���ا والتي صرفت بش���كل مبالغ فيه على 
اللوحات االنتخابية، بدال من العكس أي تقصد 

الوزير ثم نسيان تلك القضية.. كالعادة.
> > >

العراقي حسن  اصطحبت الصديق واملفكر 

العلوي للعشاء في املدينة 
والتقيت هناك مصادفة بأحد 
الذي سألني عن  املواطنني 
الشيك،  الرأي في موضوع 
وقب���ل أن أرد كان العلوي 
قد تب���رع بالرد قائال »يابه 
إذا الشيخ ما ينطي فلوس 

ش���نو فايدته؟ الزم تلوموه إذا خش حالله مو 
إذا فتح كيس���ه.. وضحكنا في بلد أصبح نادرا 

فيه الضحك«.
> > >

من األمور املعكوس���ة ف���ي بلدنا حقيقة أن 
النقابات ف���ي دول العالم أجمع هي في األغلب 
نظيفة خلقت حملاربة اإلدارات الفاسدة، في بلد 
»خليفة خليفوه« توجد نقابات شديدة الفساد 
ما خلقت إال حملاربة اإلدارات احلكومية الكفؤة 
والنزيهة والتش���هير بها وتهديدها باالضراب، 
لو كان لي من األمر ش���يء لش���ككت وأعفيت 
كل إدارة حكومية تنبط���ح أمام الطلبات غير 
العقالنية وتسفح وتسفك املال العام ألجل التثبت 

باملناصب.
> > >

آخر محطة: أرسل الشاعر نصر بن سيار قصيدة 
مؤثرة للخليفة األموي م���روان بن محمد قال 

فيها بتصرف:
أرى حت��ت الرم��اد ومي��ض نار  

ويوش��ك أن يك��ون له��ا ضرام
بالعي��دان تذك��ى    الن��ار  ف��إن 

وان »الضع��ف مبدؤه انقس��ام«
فقل��ت من التعجب ليت ش��عري 

ني��ام؟! أم  أمي��ة  أأيق��اظ 
نيام��ا  حلينه��ُم  كان��وا  ف��إن 

فق��ل قوم��وا فق��د ح��ان القيام
ولم يسمع للشاعر أحد فذهبت دولة ممتدة 
من الصني حتى األندلس لقمة سائغة ألعدائها 
بسبب جتاهل نصح الناصحني، وكم في التاريخ 

من عظات وعبر.

نستسقي من السماء ما ينقي األجواء والنفوستغرير إغباري أأيقاظ أمية أم نيام؟!
كالم مباشرالسايرزم محطات

صالح الساير
www.salahsayer.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

البقاء هلل
حسني يوسف غلوم البلوشي � 41 عاما � الرجال: الرقعي 
� مس����جد االمام املهدي � ت:  24896201، النساء: 
الف����ردوس � ق6 � ش االول � ج9 � م22 )الع����زاء 

ابتداء من اليوم االثنني(.
عذبي محمد صالح فرج املطبقي � 17 عاما � الرجال: الروضة 
� صالة دسمان � ت: 99797829، النساء: القصور 

� ق2 � ش20 � م10 � ت: 25427842.
عوض علفج شبيرم العازمي � 81 عاما � الرجال: الصباحية � 
ق3 � ش4 � م640 � ت: 99781458، النساء: الصباحية 

� ق3 � ش4 � م638 � ت: 66267733.
سالم هادي هويدي الصواغ العازمي � 83 عاما � الرقة � ق3 

� الشارع الرئيسي � م142 � ت: 99874435.
عبـداهلل عبـاس عيسـى الصفـار � 70 عام����ا � الرجال: 
املنصورية � حسينية آل ياسني � ت: 66631317، 
النس����اء : بيان � ق9 � الشارع االول � ج6 � م26 � 

ت: 25381772.

وفيقة محمد عبداهلل الغوينم � ارملة عبدالرزاق عبدالوهاب 
احلسينان � 69 عاما � اخلالدية � ق4 � ش40 � م7 

� ت: 24811300 � 99999104.
انيسة عبداهلل بومجداد � ارملة عبد علي حسني اجلدي � 
69 عاما � الرجال: حسينية العباسية � املنصورية � 
ق2 � ش الدائري الثاني � ت: 99322202 � 99732507، 
النساء: احلسينية الزينبية الكبرى � الساملية � 
ق12 � ش ابوذر الغفاري � م26 � ت: 25655850 � 

25612691 � الدفن التاسعة صباحا.
محمـد حنيـف حمد املطيـري � 44 عام���ا � عبداهلل 
املب���ارك � ق7 � ش710 � م55 � ت: 99411356 � 

.55545383
صويان راشد الصعفاك العازمي � 71 عاما � الرجال: مبارك 
الكبير � ش16 � م1 � ق6 � ت: 66771116، النس����اء : 
الفحيحي����ل � ق3 � ش7 � م103 � ت: 99020345 � 

الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
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