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وقائعن��ا س��ود  صنائعن��ا  بي��ض 
خض��ر مرابعن��ا حم��ر مواضينا 
لرمبا هذا هو اش����هر بيت ش����عر عربي على االطالق 
وقد اختلف كثيرون على قائله فمنهم من نسبه للشاعر 
اجلاهل����ي عمرو بن كلثوم وهناك من ادعى ان القائل هو 
ش����اعر عراقي بسيط استخدمه القناع امللك فيصل االول 
بوضع تلك االلوان ضمن علمه حيث ان االبيض هو شعار 

الدولة االموية واالسود الدولة العباسية واالخضر الفاطمية واالحمر العثمانية 
وللداللة على الدم الذي سيسفك الجل القضية الفلسطينية.

> > >
واحلقيقة ان قائل ذلك البيت هو الش����اعر عبدالعزيز بن سرايا السنبسي 
امللقب بصفي الدين احللي »1277 � 1349م« وال اعلم ملاذا يكره العرب منذ ذاك 
احلني حتى اليوم تسميتهم بأسمائهم فيخفونها بالقاب مثل ابوفالن وعالن، 

القصيدة بدأها الشاعر بالقول: 
معالين��ا  ع��ن  العوال��ي  الرم��اح  س��لي 

واستش��هدي البي��ض هل خ��اب الرج��ا فينا
ال ميتط��ي املج��د م��ن ل��م يرك��ب اخلط��را

اخل��درا ق��دم  م��ن  الع��ا  ين��ال  وال 
> > >

تعم����د الدول عند حدوث تغييرات او احداث جس����ام في تاريخها لتغيير 
علمه����ا ليعكس احلالة اجلديدة، كما ح����دث في مصر ابان حكم ناصر وبعده 
حكم السادات، والعراق بعد 58 و63، وسورية وغيرها من الدول، وال شك ان 
ألوان العلم احلالي متثل احلالة الوحدوية واملرحلة السياس����ية حلقبة بداية 
الستينيات وال تعكس خصوصية كويتية كحال ما تعكسه خصوصية اعالم 
دول مثل السعودية وقطر والبحرين فهل من املناسب ان نعيد النظر في داللة 
علمن����ا بحيث يعكس خصوصية بلدنا ومرحلة م����ا بعد عدوان عام 90 عبر 

العودة لعلمنا االحمر او خلق علم ازرق.. الخ.
> > >

ف����ي موضوع ومقترح آخر هناك فائض ف����ي املوظفني احلكوميني تقابله 
تعقيدات ادارية وبيروقراطية حتتاج من كل موظف ان يترك مقر عمله لتخليص 
معامالته في الدوائر االخرى وهو ما يتس����بب في ظاهرة ازدحام الس����اعة 11 
صباح����ا الفريدة، ملاذا ال يوزع ال����دوام احلكومي على مرحلتني صباحية ملن 
يعشق االستيقاظ املبكر »8 صباحا � 2 ظهرا« ومسائية »2 � 8 مساء« حملبي 
االس����تيقاظ املتأخر وبذا نحد من التكدس والبطالة املقنعة ونقلل االزدحام 
امل����روري ونزيد من االنتاجية ومننع عملي����ات التزويغ من الدوام للنوم او 
تخليص املعامالت حيث س����يتمكن من يداوم صباحا من تخليص معامالته 
مس����اء والعكس صحيح، وفي هذا الس����ياق ميكن كذل����ك احالة الفائض من 
املوظفني للعمل في القطاع اخلاص لفترة معينة مع حتمل احلكومة لرواتبهم 
ث����م اما ان يبقوا عند انتهاء املدة لدى ذلك القطاع على ان يتحمل رواتبهم او 

يعودوا لعملهم احلكومي.
> > >

آخ�ر محطة: عودة للقصيدة التي بدأنا بها املقال حيث من االبيات التي قالها 
الشاعر:

ان العص�افي�����ر ملا ق��ام قائم�ها
توهم��ت انه��ا ص��ارت ش��واهينا

اب��ت اخاقن�����ا ش��رفا لق��وم  ان��ا 
ان نبت��دي ب��االذى م��ن لي��س يؤذينا

وانتظروا سلسلة مقاالتنا املقبلة ودمتم.

الزمان الصاخب  قال: في هذا 
أليس من االفضل  املليء بالفنت، 
للمرء االبتعاد عن الصخب واجلدل 
الهدوء  الالنهائي، واالقتراب من 
والس���كينة بالعبادة والصحبة 

املريحة؟
قل���ت: قيل مثل ذلك لالمام احمد بن حنبل، حني 
زاره في السجن من يريد اقناعه باالستسالم، قائال 
له: لم ال تقبل ما اقبل عليه الناس؟ فقال ابن حنبل: 

»ان كان هذا هو عقلك فقد استرحت«.
ان قبول التحدي من شيم االقوياء فقط، ولهؤالء 
مرتب���ة خاصة النهم لم يقبلوا باالنس���حاب، وهي 
مرتبة قال عنها النبي ژ »من يخالط الناس ويصبر 
عل���ى اذاهم خير مم���ن ال يخالطهم وال يصبر على 

اذاهم«.
قال: اال ترى ان جهود التصحيح تذهب س���دى؟ 
فالتيار يسير نحو االسفل، وانت تتحدث عن الصعود 

بالهمم الى االعلى؟
قلت: هذا وهم، وغلط كبير، فالتيار يس���ير في 
االجتاه الصحيح لو احسنت قراءة الواقع، وفي العموم 
ليس املقياس بكثرة السائرين ولكنه بسالمة اجتاه 
املسيرة، ولن يضرك ان زاد الناس ام نقصوا، ففي 

نهاية املطاف )وكلكم آتيه يوم القيامة فردا(.
قال: كيف تقول ان الواقع يسير في االجتاه الصحيح 
وللفساد اليوم صولة وجولة، سواء في االخالق او 

املعامالت او في السياسة وجميع العالقات؟
قلت: انت كمن يعيش في مخفر ش���رطة، فهو ال 
يرى اال املش���اكل، او كطبيب في جراحة احلوادث 
ال يش���اهد اال ضحايا الط���رق واجلرائم، ال تنحن، 
ارفع رأس���ك الى اعلى وسوف ترى حقائق كثيرة، 
وس���ائل االعالم الفضائي التي كنت تظنها حصرا 
على الفس���اد واملفسدين إذا باكثرها صار اداة نشر 
للعلوم الفضيلة، وتأمل في انتشار قيم اجتماعية 
وصل صداها الى املشرق واملغرب، يتحدثون هناك 
عن الترابط االجتماعي ويضربون بكم املثل، وعن 
الكرامة احلقيقية للمرأة، ويحترمون نظاما اقتصاديا 
جديدا يقف شامخا اما نظامهم املتصدع، املستقبل 

واعد بالنجاحات رغم املنغصات.
قال: انت متفاءل اذن.

قلت االمر اشمل من اقناع النفس بحالة تفاؤلية، 
قال اهلل عنها )وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما 
اهلل مهلكهم او معذبهم عذابا ش���ديدا، قالوا معذرة 

الى ربكم ولعلهم يرجعون(.
خالصة القول يا عزي�زي: حاول ان تتذكر اشخاصا كانوا 
يس���تهزئون مبعتقداتك، واليوم يسابقونك عليها، 

واحمد اهلل للسابقة واسأله الثبات والقبول.

حوارأعالمنا ودوامنا

حال املتابع ملا يدور في 
البالد كمثل حال الشخص 
الذي يدير مؤشر الراديو 
الى ع���دد من  فيس���تمع 
االذاعات التي تبث ارسالها 
من مناطق متباعدة على 
كوك���ب االرض لكنها في 
الرادي���و متالصقة بالكاد 
يفصل املؤشر بينها، فمن 
مذيع يتح���دث لغة غير 
مفهومة الى اغنية فرنسية 
الى حديث ديني عربي الى 
مسابقة تركية الى نشرة 

اخبار باللغة األوردية.
وكأننا نعيش اسطورة 
بابل القدمية حيث انحشر 
البش���ر هناك واختلفت 
ألسنتهم وتكاثر الوسواس 
في صدورهم، فتنازعتهم 
البلبلة وتطاحنت آراؤهم 
فتفرقوا ش���ذرا مذرا، لقد 
اصب���ح القارئ في بالدنا 
وكأنه يجه���ل اللغة التي 
يق���رأ بها كتابه، وأضحى 
السامع وكأنه يستمع الى 
رطانة بال معنى، وأمسى 
الرائي وكأنه »يفتح عينه 
حني يفتحه���ا على كثير 

ولكنه ال يرى أحدا«.
ويزيد الطني بلال حني 
يخرج لنا من وراء الضجيج 
والغبار واألتربة واخلرائب 
من يزي���ف احلقيقة املرة 
ويصف هذه البلبلة بأنها 
حراك اجتماعي فيكون هذا 
املتفيهق اخلطير والعالم 
النحرير كمن يضع وردة 
يانع���ة على جثة القتيل، 
الوردة بعد قليل،  لتجف 

ومتوت على صدر ميت!

الموت على صدر ميت
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السجن 3 سنوات لمحام مصري لعشقه وجنونه بباسكال مشعالني

تخش���ى أن يزيدون من العيار 
»حتى أن أمهات بعضهم يكتنب 
ل���ي للرأفة بهم ك���ي أبقى على 
اتصال وال أقاطعهم، مع أني ال 
أقاطع أحدا، فأنا أحب كل الناس، 
واملعجبني بشكل خاص، لكني ال 

أحب املبالغة«.
وقال ع���ادل محفوظ »أريد 
الزواج منها. أحبها يا أخي، وهذا 
ليس عيبا. كما أنني سياس���ي 
وكاتب سيناريو ومحام ووضعي 
املادي جيد، وستعيش باسكال 
معي سعيدة، واذا أرادت وضعا 
مالي���ا أفضل فف���ي القريب أنا 
مقبل على مشاريع ستجعلني 
أغنى منها« إال أنه رفض الكشف 
ع���ن هوي���ة املش���اريع املزمع 

تأسيسها.

وقالت إن احملامي عادل محفوظ 
هو واحد من عش���رات املهيمني 
واملولعني بعش���قها وحبها إلى 
درجة اجلن���ون أحيانا »لكنهم 
ألطف منه بالتأكيد، فهو مجنون 

وتصرفاته غير طبيعية«.
وروت أن عدد العالقني بحبها 
حاليا »هو بني 60 و70 معجبا 
بش���كل غي���ر طبيع���ي، يعني 
يبالغون في حبهم بعض الشيء، 
كرسام بحريني ميضي أيامه في 
رس���م لوحات لي، وهناك آخر 
عمره 55 س���نة، لكنه مهضوم. 
ثم واحد عمره 25 س���نة، لكني 
أخشى أن تتطور به احلال« على 

حد ما قالت.
ذك���رت أيض���ا أن م���ن بني 
السبعني مهووسا بها هناك 30 

مش���هد ال تصدقه إلى اآلن، فقد 
كانت في مكتبها حني دخل قبل 
عام وفي يده باقة من الزهور، 
وقال: »هلمي معي إلى شقيقك 
ألطلب يدك منه«، وحدث هرج 
ومرج في املكتب بالطبع »وانتهت 
القاطع طبعا«  األمور بالرفض 

بحسب تعبيرها.
م���ن بعده���ا راح ميعن في 
تهديده���ا أكثر »إل���ى درجة أن 
أفراد عائلتي كانوا مينعونني 
من اخلروج من البيت خوفا من 
أن يفعلها هذا املجنون ويقتلني«، 
وذكرت أنه قام بعمليتي تزوير 
جلوازات سفر ليدخل متلبسا 
إلى لبنان من أجلها. كما ذكرت 
أن احلكم بس���جنه 3 س���نوات 
هو حكم ع���ادل مع أنه غيابي. 

لندن � العربية: قضت محكمة 
لبنانية اول من امس بالسجن 
3 س���نوات غيابيا على عاشق 
مصري غي���ر طبيعي للمطربة 
اللبنانية باسكال مشعالني بعد 
أن طفح كيلها مبضايقاته التي 
وصفته���ا بأنها ل���م تعد تطاق 
»وش���كلت خطرا على حياتي 

مرات ومرات«.
وكان احملامي عادل محفوظ، 
وهو من مواليد قرية صابر كوم 
البحيرة في  حمادة مبحافظة 
مصر وعمره في األربعينات، 
أسس موقعا له على االنترنت 
باسم حمدي نصرالدين، عامر 
بأغانيها ومكتظا مبش���اعره 
التي عبر فيها عن حبه وولعه 
بباسكال، إلى درجة أخبرها في 
إحدى املرات بأنه سينتحر إن 
لم تتزوجه، كما هدد بقتل مدير 
أعمالها ملحم أبوشديد خالل 
مقابلة تلفزيونية أعدتها معه 
اللبنانية،  قناة »إل.بي.سي« 
وفيها هاجم زعماء لبنانيني لهم 
وزنهم واتهمهم مبا لم يتهمهم 
به أحد، كت���ورط بعضهم في 
مضايقته والوقوف حجر عثرة 
في طريق زواجه من املطربة 

املوصوفة بالدلوعة.
وصدر احلكم بالسجن في حق 
»عاشق باسكال« بتهم عدة ذكرها 
قاضي التحقيق األول في جبل 
لبنان جان فرنيني في احليثيات 
إقدامه على  واملوجبات، ومنها 
تهديد مشعالني وارتكاب جرائم 
قدح وذم بحقها بعد أن مت ترحيله 
من لبنان، حيث راح ينشط فيما 
بعد بترويج شائعات عنها مؤذية، 
وآخرها هي األسوأ وقالها أمام 
املأل عل���ى التلفزيون، فقد زعم 
أنه���ا زوجته وله منها ولد، مع 

أنها مازالت عزباء إلى اآلن.
وتقول باسكال إن القصة بدأت 
حني كانت حتيي حفال في القاهرة 
قبل 8 س���نوات، وبعده اقترب 
عدد من املعجبني اللتقاط صور 
معها وكان هو م���ن بينهم، ثم 
برز في حياتها وازعجها بالكتابة 
واالتصال من مصر ومن لبنان، 
إل���ى أن وصل األمر منذ حوالي 
سنة بتهديدها بالقتل، غير أن 
األجهزة األمنية اللبنانية أوقفته 
وأمرت بترحيله، فعمد إلى دخول 
لبنان ثانية باسم شقيقه وعاود 

االتصال مهددا.
وقالت باسكال إنها رأته ملرة 
ثانية وأخيرة ف���ي حياتها في 

المطربة اللبنانية قالت إن هناك عشرات غيره.. لكنهم ألطف

باسكال مشعاني وفي اإلطار احملامي املصري

)أ.ف.پ( الشباب األملاني يحتفل بفوز لينا  

لينا حتمل جائزتها

لينا تفوز بجائزة »يوروفيجن« ألغنية 2010

أوسلو � سي. ان. ان: فازت املغنية األملانية لينا، السبت، مبسابقة 
يوروفيجن لألغنية بنسختها ال� 55، عن أغنيتها »ساتاليت« متفوقة 
على 24 منافسا في العاصمة النرويجية اوسلو. وشارك في املسابقة 25 
دولة، واعتمدت في جزء منها على تصويت اجلمهور في القارة األوروبية، 
وحل في مركزها الثاني الفرقة التركية »مانغا«. والفتاة الفائزة تدعى 
لينا الندروت، وهي هاوية تبلغ من العمر 19 عاما، وتعد ثاني أملانية 
تفوز مبسابقة »يوروفيجن«، أكثر البرامج التلفزيونية مشاهدة في 
أوروبا. ونقل عن لينا قولها عقب إعالن فوزها »هذا شيء مثير جدا.. 
اشعر بأن فوزي ليس حقيقيا حتى اآلن.. فأنا مرتبكة بعض الشيء.. 
لم أتوقع يوما أن أفوز.. إن شعوري ال يوصف«. ومنذ بدأت املسابقة 
في لوغانو، بسويسرا عام 1956، تعمد كل دولة أوروبية مشاركة إلى 
تسمية مغن أو فرقة غناء، وتعد أغنية خصيصا للمشاركة في احلدث. 
وفي العام املاضي، فاز عازف الكمان الكالسيكي النرويجي الكسندر 
رايباك باللقب، بعدما تغلب على منافسني من 42 دولة، وكسبت بالده 

احلق في استضافة نهائيات »يوروفيجن«، لهذا العام.
وقائمة الفائزين الس����ابقني تعكس األذواق املوسيقية املنتقاة من 
البلدان من الدول االس����كندينافية إلى أذربيجان، وتشمل البريطانية 
»بوكيت دينامو لولو«، وأس����طورتي موسيقى البوب السويدية »ابا 
ووردي«، املنحدرة من فنلندا. وقد هنأت املستش����ارة األملانية أجنيال 
ميركل لينا مبناسبة فوزها باجلائزة وقالت ميركل لصحيفة »بيلد« 
»أتق����دم بالتهنئة للمغنية لينا ماير الندروت على جناحها الرائع في 
أوسلو وأؤكد أنني استمتعت وتأثرت للغاية بشخصيتها الطبيعية 

ودفء مشاعرها، إنها أحد النماذج الرائعة لشباب أملانيا«.

المستشارة األلمانية هنأتها على النجاح


