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ـ ألو دكتور بو بشير، إذا تسمح بفضفض لك 
عن الهم اللي بقلبي، ألني داميا أتابع صفحتك 
اللي عنوانها »اســـألوا بو بشـــير لعله خير« 

باجلريدة.
ـ تفضلي حياج.

ـ يا بو بشير أمي توفت من يوم كنت صغيره 
وتزوج أبوي واحدة جيكره حدها، ويابت ثالث 

بنات يأكلون اجلنجفة من جكرهم.
ـ عيل أكيد انتي حلوه؟.. كملي سالفتج يا قمر.

ـ ســـالفتي، إن مرت أبوي تغـــار من جمالي، خلتني مثل 
اخلدامة في البيت، أطبخ وأغسل وأنظف، ومرة راحت مرت 
أبوي وبناتها اجلياكر حلفلة كبيرة، وفيها شخصيات معروفة 
بالبلد، وعشان ما تخليني أروح احلفلة، عطتني صينية فيها 
ملح وسكر مخلوطني مع بعض، وقالت لي مابي أرد البيت 

إال وانتي فاصلتهم عن بعض.
ـ حلظة شوي قبل ال تكملني، مو هذي قصة سندريال؟

ـ ال.. وي هذي قصتي، أصال قصة ســـندريال ما خذينها 
من قصة حياتي.
ـ أها.. كملي.

ـ لكن ضاق خلقي وتنكدت، جان تطلع لي ساحرة عيوز 
وساعدتني، وانقذتني.

ـ ساحرة عيوز؟ أعوذ باهلل.
ـ ال مو ســـاحرة.. أقصـــد بنت جيرانـــا، املهم اني رحت 
احلفلة، وشـــافني واحد من األغنيـــاء واعجب فيني، ويوم 
صارت الساعة 12 طلعت من احلفلة، بس طاح اجلوتي مني 

وخذاه ذاك الغني، وملا..
ـ ال تكملني.. أنا أكمل لـــج، وبعدين قام ذاك الغني يدور 

عنج عشان يتزوجج.
ـ إي.. أبييه اشدراك؟

ـ بس غريبة مافي ريول مبقاس اريولج، فإما تكون ريولج 
مثل ريول الفيل، وإال مثل ريول الدياية.

ـ اممم.. مادري .. املهم يوم درا ذاك الغني وين أسكن، وياب 
اجلوتي وخطبني، بـــس مرت أبوي اوقفت بطريج حياتي، 
وأنا وصلت احلني للثالثـــني وقاعدة عانس، أطالع اجلوتي 

ويطالعني، وكل خواتي تزوجوا إال آنا.. اهئ اهئ اهئ.
ـ اهلل يعينج.

ـ أنا أبي حل، شســـوي بنفســـي، 
ســـويت عمليات جتميل، بس مافي 

فايده.
ـ مو انتي تقولني اجن حلوة؟

ـ هـــااا؟ إي.. اممم أقصد ســـويت 
عمليات جتميل حق ظفري الصغير، 
املهم يا بو بشير أنا أحس بفراغ قاتل، 

الزوج وال اعيال وال حنان وال حب اهئ اهئ.
ـ أي هذي مشـــكلة صج.. ملا الواحد بفقد احلب واحلنان، 

حتى لو كان عنده زوج أو زوجة، مثلي آنا.
ـ مثلك أنت؟.. أفا يا بو بشير ما تستاهل.

ـ اتصدقـــني آنا مدلل زوجتي، ومـــو مخلي عليها قاصر، 
فلوس وسفرات، وكل اللي تبي، بس ما تعطيني حنان وال 

حتسسني باحلب كلش.
ـ اهلل يعينك.. هذه مشكلة كبيرة، بس اشلون ما حليتها 

وانت حتل مشاكل الناس وتفسر أحالمهم؟!
ـ أصال كل اللي تقرينه آخذه من النت وأنشـــره، بس أنا 

منو يحس فيني ويهون علي مشكلتي اهئ اهئ اهئ.
ـ بو بشـــير خنت حيلي، كســـرت خاطري، فضفض أنا 
أسمعك، ترا قلبي كبير وفيه كيلوات من احلنان واحلب يا 

خلف طوايفي.
شي ما شفتوه:

ـ بو بشـــير ترا صار لك خمس أيـــام، وأنت تعيد وتزيد 
بسالفتك، ما عندك شي ثاني.

ـ امبال عندي سالفة أمي وأبوي.
ـ وأنا هذي حالتي ما أطيح إال باملقرودين اللي مثلك، بدال 
ما أشـــتكي لهم يشتكون لي.. تدري اشلون؟ فارج عني وال 

تتصل وال أبي أسمع صوتك.
ـ هـــدي اعصابـــج ال تزعلني، أنا كنـــت أفضفض لج عن 

مشكلتي مع زوجتي.
ـ وااانا شـــكو، قاعدة اســـمعك كالم حلو، وأنت ما عندك 
سالفة إال مرتك مالت عليها قطيعة، خالص طحت من عيني 

وكرهتك حدي.
ـ ممم انزين اشرايج، ألبسج ذاك اجلوتي، وتتزوجيني؟

ـ هااا .. ممم ال عاد، جذي أحطك بعيني وأحبك حدي.
Falcom6yeb@yahoo.com

انا كمواطنة اعلق آماال كبيرة 
على املجلس واحلكومة في تقدمي 
خدمة سياسية تعبر عن متطلبات 
املجتمع وحاجته الى واقع سياسي 
اكثر مصداقية من واقعنا احلالي 
ويكون اكثر تطورا ودميوقراطية 
ويتحلى بإعادة املصدقية والتصدي 
ملخططات تضعف الوطن والتفاعل 

بايجابيـــة مع قضايا اكثر ايجابيـــة ومصدقية وان يتفاعل 
املجلـــس مع قضايا اجلماهير وضرورة ان يقدموا رســـالة 
تنويرية ومواجهة املدعني في شـــتى املجـــاالت وان تكون 
دعوتهم هادفة ودافعة إلعالء قيم املجتمع الهادفة في مواجهة 
دعاوى التدمير وتبني احلمالت الشعبية القادرة على وقف 
اهدار ثروات الوطن وحتقيق الوفاق الوطني والسعي اجلاد 
لكسب الشارع الكويتي وقيادة الرأي بصورة حتقق طموحات 
املواطنني والتفاعل مع قضايا الشـــعب بشكل اكثر ايجابية 
والتـــزام النقد البناء وليس الصدام وعـــدم االكتفاء بطرح 

املشكالت بل وتقدمي احللول لها.
وصراحة نحن في الكويت مشكلتنا اننا نبحث عن املشكالت 
فقط وهو كما قرأت في كتب علم االجتماع ما يسميه علماء 
االجتماع بـ »فوضى الهدم« وانا اؤكد انه في امكان املجلس 
واحلكومة ان يقدما احللول ألي مشكلة مع االشادة بااليجابيات 
وعدم االكتفاء بكشف قضايا الفساد واملشكالت وحدها خاصة 
ان الشـــعب الكويتي مصاب باالكتئاب بسبب كثرة احلديث 
عن الفساد واجلرائم وجتاهل تقدمي اي مناذج ايجابية. اننا 
في اشـــد احلاجة الى رؤية جديدة حقيقيـــة تضمن ابتكار 
احللول للمشـــكالت ونرى ان من يهاجـــم احلكومة ملجرد 
الهجوم دون تقدمي اي حلول ايجابية، يهدم حتى ولو كانت 

احلكومة مخطئة.

امتنـــى ان تكون رســـالة 
القادمة  املجلس في خطتـــه 
أال يضخم اي مشـــكلة ميكن 
ان حتـــدث في اي مجتمع من 
املجتمعات النامية وأال يلجأ الى 
انها معارضة  التهويل ملجرد 
فتصبح معارضة للمعارضة 
فقـــط وان يلجأ لطرح حلول 
معقولة من خاللها تناقش قضايا، شـــرط ان تكون احللول 

واقعية وليست ملجرد بعثرة اجلهود في الهواء.
وان تكون رســـالة املجلس اكثر واقعية وليس للسعي 
وراء سلبيات بحيث تكون السلبيات هي البطل وااليجابيات 
مهمشة وتصحيح السلبيات وايجاد حلول لها إلبعادنا عن 
االكتئاب والبلبلة وسوء الظن وتبني االيجابيات وبعث روح 

التفاؤل فينا من جديد.
تذكرت ان هناك تيارات عديدة في املجتمع الواحد تستغل 
الدميوقراطية واحلرية وسماحة ما ننادي به من رسم صورة 
سوداوية للحياة جتعل من املستحيل على الشباب ان يحلموا 
بصدق وان يأملوا عن يقني وان يراهنوا على ان الغد سيكون 
افضـــل من اليوم، انني اهيب بكل من ينتمي لهذا الوطن ان 
يراعـــي اهلل وان يراجع ضميره في كل فعل يقوم به، وجند 
بعضنا يريدون تغيير املجتمع كله، افكاره ومشاعره وتقاليده 
واخالقـــه، وايضا انظمته اقتصادية كانت او سياســـية او 
اجتماعية في يوم وليلة وبأســـاليب هـــي اقرب الى الوهم 
واخليال منها الـــى احلقيقة، والواقع انهـــم لم يضعوا في 
حسابهم سنن اهلل في الكون واحلياة بضرورة التدرج حتى 
نصل الى ما نريد وال ننهك اقتصادنا اكثر ونتمزق اجتماعيا 

ونحتقن سياسيا اكثر من الالزم. فهل من مجيب؟
NOKTAT_DOOA@hotmail.com

لنفرض أن شخصا قام باستخدام مسدسه الشخصي املرخص 
وأطلق منه رصاصة وقتل شخصا آخر، هل نعفيه من جرمية 
القتل ملجرد أنه استخدم سالحا مرخصا ونتناسى أنه ارتكب 
جرمية قتل؟! بهذا ميكـــن أن نختصر احلكاية األولى، خاصة 
أن املعني يعتقد أنه قام بإطالق عدة رصاصات من مسدســـه 
الشخصي غير معروفة العدد وال االجتاه وال يعرف حتى اآلن 
إن كانـــت قد قتلت رصاصاته أحدا أم ال، وفي احلكاية أن أحد 
مستشاريه أنكر في البداية أن صاحب املسدس املرخص أطلق أي 
رصاصات وتبني الحقا أنه قام بإطالق رصاصتني األولى انطلقت 

بسرعة 50 ألفا وأما الثانية فبلغت سرعتها 200 ألف.
ومبا أننا في زمن الفرضيات فلنتجه إلى احلكاية الثانية، 
حكاية شخص اشـــترى منزال متواضعا بنصف مليون دينار 
في منطقة ال يتعدى ســـعر أفضل منزل فيهـــا 90 ألف دينار 
فماذا ميكن أن نصف هذا الشـــخص سوى أنه مبذر، ولو كان 
املبلغ من »ماله اخلاص« لقلنا »إن شاء اهلل يطيره« ولكنه من 
املال العام الذي أؤمتن على حمايته، وفي حني جند أن شـــراء 
منزل يســـتغرق بحثا ومتحيصا وتدقيقا يستغرق شهورا إال 
أن صاحبنا رأى املنزل واشتراه ودفع في أقل من 10 أيام، ومت 
التحقيق مع هذا الشـــخص مشـــتري املنزل بهذا الرقم املبالغ 
فيه وذكر خالل التحقيق األولي معه أنه قدم بالغا بهذا الشأن 
للجهات املعنية ملتابعة موضوع خداعه بشـــراء منزل بنصف 
مليون دينار ليتبني الحقا أنه ال بّلغ وال حقق وال شـــاف أحد 

وها هو يواجه التحقيق الثاني وعليه بالعافية.
احلكاية الثالثة معقدة نوعا ما فهي حكاية شـــخص ورث 
منزال يسكنه أكثر من 160 آســـيويا ميارسون جميع األعمال 
املخالفة للقانون ولكن الوارث ال يستطيع أن يخرج اآلسيويني 
من منزل والده وال يســـتطيع منعهم وها هو يواجه التحقيق 
الثالث حول أمور أغلبها ال يد له فيها ســـوى أنه وريث منزل 

أغلب سكانه مخالفون لقانون اإلقامة.
أما احلكاية الرابعة فهي معقدة أكثر ولكن بساطتها كالتالي 
شخص اشترى ثلجا مبليوني دينار ولم يتسلم مكعبا واحدا، 
وهذه قمة جبل اجلليد فقط في حكايته املتشـــعبة واملتشبعة 

بكل التناقضات املمكنة وغير املمكنة.
وبعد هذه احلكايـــات األربعة املألى باملتناقضات يأتي من 
يتباكى على املال العام ومن أقســـم على حمايته ثم يقول لك: 

»انتوا بس بتولعون بالبلد حريجة وخالص«.
ال ال نريد أن نولع حرائق بل نريد أن نعرف على من أطلق 
الرصاص ومتى سيطرد سكان منزل اآلسيويني املخالفني وأن 
تعيدوا لنا ثمن فرق السعر باملنزل الذي اشتريتموه بنصف 

مليون واألهم من هذا كله يا أخي »وين ثلجنا؟«
Waha2waha@hotmail.com 

العقبات التي حتاصر مصالح الوطن واملواطنني جعلتني أتساءل 
هل ممكن أن تتصــــدى الكلمات لهذه العقبات من خالل قطرات 
قلمي لنقل معاناة أهل ديرتي؟ وهل خطوط وكلمات هذا القلم 

ستكون همزة التواصل خلطوط الفكر الواعي لدى القراء.
قال تعالى )ن والقلم وما يسطرون ـ القلم: 1و2( لذا أقسمت 
بأن يكون قلمي لسان حال املظلوم وحبره نزيف جراحهم وأن 
يكون ناطقا صادقا ينقل وقائع األمور الدخيلة على مجتمعنا، 
حيث أرى حتــــول البعض من قلب ملــــيء باحلب والتضحية 
إلى قلب ميتلئ بالقســــوة واألنانية، عندما ندرك أنه كلما فتح 
لنا باب للحلول أغلقه البعض بقســــوة وجتدهم فتحوا أبواب 

األعاصير واملصائب.
فاملواطن يجلس ويطرح على نفســــه بعض األســــئلة التي 
ال ميلك القدرة على اإلجابة عن أحدها: أما الســــؤال من قطرات 
قلمي إلى أعضاء السلطتني فهو ملاذا يوجد في ديرتنا أشخاص 
يحاولون تعطيل أي عملية تطوير وحتديث تعم بالفائدة على 

املواطن واملواطنني؟
وعندما حتدث جتاوزات قانونية وأخالقية ال تتم هذه التجاوزات 
إال عن طريق واحد أال وهو ثقة هؤالء الفاســــدين بأســــاليبهم 
وطرقهم في »متشية« مصاحلهم، وأصبحت الفوضى والوساطة 
موضة هذه األيام واألكثر من ذلك االستفادة غير القانونية من 
املســــؤولني ملناصبهم، كما أصبح االســــتغالل الوظيفي واقعيا 
وأيضا يرفسون من حتت مكاتبهم كل من يحاول منع الرشوة 

أو الوساطة واجتهوا إلى طرق أخرى خفية.
فالواســــطة جعلتنا أغرابــــًا عن ديرتنا ويجب أن نســــعى 
إلــــى صد هذه الفوضى العارمة التــــي زادت عن احلد، يجب أن 
تكون لنا وقفة ضد أي عمل مشبوه ونتكاتف جميعا )املواطن 
واحلكومة واألعضاء( لوقف هــــذه الفوضى من خالل مكافحة 

الفساد واحملسوبية.
نحن نريد حلوال ملشــــاكلنا املتفاقمة التي جعلتنا مكتوفي 
األيدي ومن أهم هذه املشاكل: األوضاع االقتصادية في ظل هذه 
األزمة املالية »تنزف«، صندوق »املعســــرين« مغلق، مشــــكلة 
»البدون« تكبر، املخدرات والسرقات غزت دولتنا، االختالفات 

الدائمة داخل قاعة مجلس األمة تصرخ.
قــــال تعالى )ال خير في كثير من جنواهم إال من أمر بصدقة 
أو معروف أو إصالح بني الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات 

اهلل فسوف نؤتيه أجرا عظيما ـ النساء: 114(
نرجو إصالح ديرتنا وتطهيرها من الفاسدين عبر احلكومة 
والنواب الذين هم مفاتيح اإلصالح ومنوط بهم مداواة ذلك النزيف 

من أجل الكويت وشعبها، والدال على اخلير كفاعله.
alyera3_al7or@hotmail.com

ذعار الرشيدي

وين ثلجنا؟
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م.هديل الخليفة

مصالح الكويت تنزف

اليراع الحر 

شاليط أغلى من الذهب

مفرح النومس العنزي

جوهر الحديث

ذكـــرت إذاعة BBC ان شـــخصني 
روسيني من املتسكعني قاما بخطف 
شخص وفرمه وقاما ببيع حلمه ملطعم 

كباب.
وفـــي البيرو بأميـــركا اجلنوبية 
تخصصت إحدى العصابات االجرامية 
بخطف االشـــخاص وبيـــع زيوتهم 
لشركات مستحضرات جتميل، وفي 
اإلنترنت ظهـــرت مواقع لبيع حلوم 
البشر ويفضل الزبائن حلوم البشر 
دون سن االربعني، ويقال ايضا ان في 
الســـتينيات من القرن املاضي كانت 
هناك محالت في الصني لبيع حلوم 
البشر وفي إحدى الدول العربية في 
فترة الثمانينات ذهب احد املواطنني 
الى املستشـــفى ألنه يشكو من آالم 
لها أعـــراض معروفة عنـــد األطباء 
وهذه اآلالم واألعراض مرتبطة بأكل 
حلوم البشـــر، وعلى الفور قام هذا 
الدكتور النبيه بإبالغ مخفر الشرطة 
القريب من املستشفى، ومباشرة قام 
أفراد الشرطة مبداهمة شقة املريض 
وتوجهوا رأسا الى الثالجة فوجدوا 
بعض األشالء اآلدمية بثالجة املريض 
ورمبا يكون اإلنسان رخيصا في بعض 

بقاع العالم.
أما في إسرائيل فإن اإلسرائيلي أغلى 
من الذهب، وليس االسرائيلي فحسب 
بل رفاة اإلسرائيلي أمر مهم في كمال 
األعراف االجتماعية والدينية والصفقة 
األخيرة بني حماس وإسرائيل خير 
دليل على ذلك لكن الغريب في األمر 
ان اسرائيل تستطيع ان تنهي خالفاتها 
مع الدول العربية جميعا ان ارادت ذلك 
فشعار سورية للسالم »األرض مقابل 
السالم« والذي راح ضحيته إسحق 
رابني فـــي 1995/11/6 على يد إيغال 
عمير عندمـــا أراد األخير عقد اتفاق 
مع سورية ولو بقيت اسرائيل على 
هذه السياسة الهجومية او السياسة 
القائمة علـــى توتر دول اجلوار فإن 
ذلك يعني انه سيكون هناك شاليط 
الثاني ورمبا املئة فأربعمائة أســـير 
فلسطيني مقابل أسير اسرائيلي واحد 
يبرز ألعداء إسرائيل أهمية االسرائيلي 
ان أُسر حيا، مما سبق أعاله فإن طاولة 
املفاوضات اجلادة لبناء عالقات جديدة 
هي املالذ اآلمن إلسرائيل مع جيرانها 

ابناء اسماعيل.

> > >

أهنئ أهل الكويت وقراء »األنباء« 
بعيد األضحى املبارك وأسأل اهلل أن 
يعيده علينا وعليهم باخلير واليمن 

والبركات.

أمينة العلي

ماذا يريد المواطنون
من المجلس والحكومة؟

نقطة ضوء

أنوار عبدالرحمن

جوتي سندريال

فالكم طيب


