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ليس كل نائب بالضرورة صادق في أي تصريح يتناول به ذمة 
أي قيادي، بل رمبا كان القي���ادي أنظف 100مرة من النائب الذي 
يهاجمه، وتلك حقيقة ال مراء فيها، فليس من الضرورة أن نضع كل 
تصريحات النواب في خانة التصديق، نعم بعض النواب يسعون 
نح���و اإلصالح ولكن بعضهم اآلخر حتركهم مصلحة ش���خصية 
وبعضه���م اآلخر يتحرك وفق أجندة رس���مها له آخرين، فكما أن 
هناك من النواب م���ن ال نزال نرى فيهم اخلير واإلصالح، فكذلك 
هناك من القياديني م���ن ال يزال فيهم الكثير من اخلير أيضا، فال 
كل ما يقوله نائب صحيح بالضرورة وال كل ما يصرح به قيادي 

حكومي هو كذب بالضرورة.
وأذكر أن أحد النواب شن هجوما عنيفا على أحد قياديي وزارة 
الصحة، وأثار قضية من ال ش���يء بسبب 5 معامالت بدعوى أنها 
مش���بوهة، رغم أن تلك املعامالت ثبت الحقا أنها س���ليمة %100 
وكلفت خزينة الدولة 46 ألف دينار، وهي تكلفة مستحقة ألشخاص 
مس���تحقون، إال أن ما أثار اس���تغرابي الحقا أن النائب الذي أثار 
قضية املعامالت الس���ليمة هو نفس���ه متورط في قضية ضياع 
ج���زء كبير من 520 مليون دينار ه���ي تكلفة العالج في اخلارج 

على مدار 3 سنوات.
النائب ثار وهاج وماج بس���بب 46 ألف دينار، ولم حترك في 
جس���مه ش���عرة واحدة ال� 520 مليون دينار، وأحد مدراء مكتبه 

متورط في قضية ضياع عشرات املاليني فيها.
ف���ي تلك القضي���ة كان القيادي احلكومي وأعن���ي مدير إدارة 
العالج في اخلارج د.محمد املش���عان ه���و الصادق، بينما النواب 
الذين أثاروا قضية املعامالت اخلمس���ة ه���م من جانب الصواب، 
وحاول���وا بإثارتهم وهجومهم التغطية على بعض املتورطني في 
قضية ضياع ال���� 520 مليون وتقارير النيابة التي أجريت حول 

ضياع املاليني تلك تثبت هذا الشيء.
وال أعرف كيف لنائب يثور بسبب بضعة آالف ويصرخ ويزمجر 
ومي���أ الدنيا صراخا، بينما ال يرف له جف���ن، وهو يرى الدولة 
تتكلف 520 مليون دينار بتجاوزات ال تزال النيابة العامة حتقق 
فيها، أكثر من مليار ونصف املليار دوالر لم تهز خلية واحدة في 
جس���د ضميره، بينما اهتزت أركان حميته بسبب 46 ألف دينار، 
أي منطق هذا وأي ضحك على الذقون الذي ميارسه بعض النواب 

ممن يرفعون شعار »هاجموهم فإنهم شرفاء«.
عل���ى هذا العبث أن يتوقف، وعل���ى من ميارس هذا العبث أن 
يوقف ممارس���اته الصبيانية، نعم هناك نواب يهاجمون قياديني 
بل يهاجمون احلكومة بأخطاء واضحة وضوح شمس أغسطس، 
وهؤالء هم نواب املعارضة، أما نواب احلكومة ومن يصوت معها 
ويستميت في الدفاع عنها فهم من يهاجم أحيانا ملصلحة شخصية، 
، فعندما ترى نائبا حكوميا يهاجم قياديا في ذات احلكومة التي 
ينام في ظلها فاعلم أن هذا النائب غير صادق وأن القيادي أنظف 

ذمة منه ألف مرة؟
Waha2waha@hotmail.com

اس���تمتع أحيانا ببعض التعابير حينما اسمعها من أناس لهم 
وزنهم االجتماعي، أو حضورهم اإلعالمي أو الفني، فنحن نحتاج 
أحيان���ا الى كلم���ة تعبر عن فكرة وليدة في عقولنا، أو مش���اعر 
مخزونة في قلوبنا، أو حالة طارئة نعيش���ها، وما يش���دني أكثر 
بعض اجلمل التي أبحث لها عن حقيقة، أو مفهوم واضح للجميع، 
فكثيرا ما أس���مع من بعض الفنانني من املمثلني أو املغنني، جملة 
»أن الفن رس���الة«، وأنهم أصحابها، يؤدون دورهم في نشر هذه 
الرسالة السامية، عن قناعة تامة لتحقيق ما ينشدونه من هدف، 
وم���ا يحيرني في األمر ليس فكرة أن الفنان صاحب هدف، ولكن 
م���ا هو هذا الهدف بالضبط، كمث���ال عندما ننظر إلى لوحة فنية 
رسمها فنان تشكيلي، وعرضها على جمهور من محبي هذا النوع 
من الفن، فإن هدفه هو إيصال رس���الته الى الناس، قد تكون عن 
حالة مر بها خالل رسمه لتلك اللوحة ومشاعره جتاهها، أو رؤيته 
االيجابية أو السلبية نحو احلياة، أو نظرته اخلاصة باجتاه قضية 
ما، فاللوحة هي عامله الذي قد يسمح أو ال يسمح بأن يشاركه فيه 
أحد، ومهما كان حجم اللوحة أو جناحها، فإنها ستكون محصورة 
ف���ي أفق ضيق، خاصة في الوطن العربي الذي يقدم فنونا أخرى 

على هذا الفن، هذا كما قلت منذ البداية )كمثال(.
أما ما أقصده وما أرمي إليه، فإنني وحتى اآلن لم أجد رس���الة 
واضحة أو مفهومة، عند بعض املمثلني أو املغنني يؤدونها بشكلها 
الصحيح الذي يعطي انطباعا للمشاهد واملستمع بنوعيتها وماهيتها، 
فنحن نستقبل هذه األيام شهرا كرميا وفضيال، والتلفاز كالعادة 
يعج بكثير من البرامج واملسلس���الت املختلفة، وكلما ش���اهدت 
مقاطع من بعض املسلسالت أو البرامج املسلية، أتساءل. ما هي 
تلك الرسالة التي سنستقبلها في هذا الشهر الفضيل، والهدف الذي 
يعد له منذ ش���هور طويلة، وستعطينا انطباعا خاصا بها؟ وهذا 
ما ينطبق على بع���ض املطربني الذين أغرقوا القنوات »بالڤيديو 
كليب« وأصبحت األغنية في ناحية ومش���اهد العري واحلب من 

ناحية أخرى، لدرجة تثير التقزز والنفور.
وهنا لأمانة أذكر أن إحدى املمثالت قالت ان للفن بوابة كبيرة، 
وان البعض هو من يسيء إليه بتصرفاته وأخالقياته، فيسحب 
ذلك على بعض من لي���س لهم عالقة بتصرفات اآلخرين، لدرجة 

اإلحساس بالظلم، وأن الفنان صاحب رسالة.
وهنا أقول.. ليس كل فنان صاحب رسالة، وليس كل فنان قادرا 
على النجاح، فالبعض منهم جتده متصلبا كالتمثال وهو يؤدي دورا 
يتطلب منه إبراز مشاعر إنسانية طبيعية، وأحيانا جتد املبالغة 
في املكي���اج أو اللبس أو التصنع في أداء الدور، وكل ذلك يعطي 
انطباعا لدى املشاهد بأن هناك من أصبح ممثال وهو ال يتقن هذا 

الفن، وعلينا أن نتقبله كما نتقبل أي ممثل من هوليوود. 
Falcom6yeb@yahoo.com
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أنوار عبدالرحمن

متى يكون الفن رسالة؟

فالكم طيب

حجاب بوتفخة

محمد المشعان

رأي

آخ���ر صرع���ات املوض���ة وموديالت 
األزياء تعد من األمور املهمة جدا في سلم 
أولويات املرأة الكويتية »شريطة أن تكون 
جميلة طبعا« ناهيك عن ولعها الش���ديد 
باإلكسسوارات واملكياج وتوابعه من أصباغ 
جنهلها نحن معشر الرجال، حيث ال يعرف 
معظمنا من املوضة سوى اخلام االسباني 
صيفا واالجنليزي شتاء، ومع هذا فنحن 
ندرك متاما أن مواكبة املوضة عند جنس 
النساء مطلوبة شريطة أن تكون مقبولة، 
فاملث���ل يقول »أكل م���ا يعجبك والبس ما 
يعجب الناس«، فالذوق العام له رأي فيما 
تلبس، لكننا نرى بعض أخواتنا احملجبات 
هداهن اهلل وأصلح شأنهن قد جتاوزن حدود 
املوضة تدريجيا بصورة غير مقبولة فقد 
بدأن مبوضة حج���اب بوقذلة )ذي القذلة 
الش���قراء( في أواخر الثمانينيات وبسبب 
تفش���ي هذه املوضة أصبح شعر كثير من 
فتيات الكويت أشقر، ويظهر ذلك من حتت 
احلجاب إلى أن وصل���ن إلى حجاب »أبو 
دورين« وهو »دبل« احلجاب بلونني مختلفني 
وجعلن من احلجاب لزوم موضة وديكور ال 

للستر واالحتشام كما هو معروف.
وآخر صرعات أخواتنا احملجبات هذه 
األيام »زوجهن اهلل جميعا في يوم واحد« 
حجاب بوتفخة »قوطي روب« كما يسميه 
البعض فأصبحت الكويت مشهورة بهذه 
الصرعة »أبعدنا اهلل وإياكم عن الصرعات«. 
إن هذا االبتكار الغريب حلجاب بوتفخة لم 
يأت من فراغ ولكن لسبب بسيط جدا، وهو 
أن بعض احملجبات رزقهن اهلل شعرا طويال 
وكثيفا، فمن الطبيعي أن يؤدي طول الشعر 
وكثافت���ه بعد لفه إلى هذا االنتفاخ ليكون 
واضحا من خلف الرأس بالتالي يؤدي هذا 
االنتف���اخ إلى رفع احلجاب، ومبا أن أغلب 
الفتيات يعش���قن كل ما هو جديد والفت 
للنظر أصبحت الفتاة حتشو هذا احلجاب 
بأشياء ال يعرفها إال الفتيات أنفسهن لكي 
توه���م الناس بأنها صاحبة ش���عر طويل 
وكثيف، واملس���تغرب أنهن يتنافسن على 
األكثر علوا إلى أن وصلن الرتفاع ش���اهق 
مضحك للغاية ومثير للسخرية.. بالنهاية 
نقول ألخواتنا احملجب���ات إن املوضة إذا 
لم تكن متماش���ية مع الذوق العام فليس 
من الضروري مواكبتها، فالذوق العام هو 

احلكم بالنهاية.
> > >

نقطة أخيرة: يقول املصطفى ژ: »صنفان 
من أهل النار لم أرهما، قوم معهم س���ياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء 
كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤوسهن 
كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال 
يجدن ريحها وإن ريحها يوجد في مسيرة 

كذا وكذا«. 
m.almashan@hotmail.com

عن���وان املقالة مأخوذ من 
مجلة »عالقات« العدد الرابع 
الذي خص���ص للحديث عن 
األيام  حاكم دب���ي، وخ���الل 
املاضية كنت في زيارة ملدينة 
دبي، وألني لم أزر هذه املدينة 
منذ سنوات، فقد حرصت أشد 
التجوال فيها،  احلرص على 

ومالحظة التغي���رات التي حدثت فيها، وركوب »مترو 
دبي« اجلديد، ومن���ذ وصولي إلى مطار دبي أصابتني 
الدهشة من أمور كثيرة، كان أولها هذا النظام املوجود 
في املطار، وعلى كثرة املتواجدين في املطار، إال أنك ال 
تقف إال بض���ع دقائق وتنتهي أمورك، فحجم املوظفني 
املتواجدين على الكاونترات اخلاصة بتخليص اجلوازات 
أعتقد أنه يقارب 100 موظف، وهذا االس���تقبال املمتاز 
جتده من قبل املوظفني، وموظفني خاصني أعدوا إلرشاد 

املسافرين نظرا للحجم الهائل للمطار. 
واملالحظة األخرى التي الحظتها، هي هذا النظام واألمان 
املوجود في هذه املدينة الصغيرة مبساحتها والكبيرة 
بإجنازاتها، فلم أر في دبي من يخالف القانون، وهناك 
احترام كبير للنظام من قبل سائقي السيارات وااللتزام 
بحاراتهم والسرعة املقررة لهم، واحترام القانون حتى 
من قبل املارة، حيث انني لم أر في املجمعات الكبيرة: 
مول اإلمارات، دبي مول، فيستيفل، سيتي سينتر املردف، 
من يدخن فيها سيجارة واحدة، وهذه تعتبر من أكبر 
املجمع���ات في دبي، باإلضافة إل���ى مجمعات أخرى لم 
أمتكن من زيارتها، وحتى املتواجدون في »مترو دبي« 
ملتزمون بالنظام بشكل مذهل، وعند اخلروج إلى أي مكان 
في دبي ستشعر باألمان الكبير نظرا لكثرة الكاميرات 
املتواجدة بأغلب شوارع املدينة، وأعتقد اعتقادا جازما 
انه ف���ي دبي من النادر ان جتد قضايا ضد مجهول، أو 
من يتسبب بحادث ثم يلوذ بالفرار، هذا باإلضافة إلى 

إجنازات أخرى كبيرة وكثيرة.

أعتق���د أن ه���ذا األم���ان 
واالطمئنان املوجود في دبي 
والنهضة جاءت عن طريق 
رؤية ثاقبة وفاحصة قبل ذلك 
من قبل سمو الشيخ محمد 
بن راش���د، وهي باملناسبة 
تستحق أن تدرس في أعرق 
اجلامعات، حيث ان لسموه 
عزمية ال تعرف امللل، وهو يقود شعبه إلى اإلجنازات 
الكبيرة، إنه احلاكم الذي سبب الرفاه والسعادة لشعبه، 
وه���ذه اإلجنازات من أكبر األدل���ة على إخالصه وحبه 
ملواطنيه، وهو باملقابل من أفضل األمثلة التي تضرب 
ف���ي تطبيق مبدأ الثواب والعق���اب، وكم نحن بحاجة 
إلى هذه القيمة اليوم، وهي اختيار الشخص بناء على 
الكفاءة، واألمانة، واملواطنة، فقط ال غير، وليس القبيلة، 

او الطائفة، او العائلية، أو »هذا ولدنا«.
وقد أسس سموه العديد من اجلوائز الهادفة، والتي 
تهدف إلى االرتقاء بالعنصر البشري، حيث بلغ عدد هذه 
اجلوائز ما يقارب 14 جائزة، وهي جائزة دبي الدولية 
للقرآن الكرمي، جائزة الصحافة العربية، جائزة دبي لأداء 
احلكومي املتميز، جائزة رواد األعمال للشباب، جائزة 
زايد الدولية للبيئة، جائزة الشيخ راشد للتفوق، جائزة 

اإلبداع لطالب اإلعالم، وغيرها من اجلوائز الهادفة.
وكتاب »رؤيتي« أعتقد أنه يستحق القراءة، ألن من 
يقرأ الكتاب يعرف مدى وضوح الرؤية التي يتمتع بها 
والتي سببت هذا األمن والنظام املوجود في دبي، ومن 
أقواله »ال تنظر إلى اخللف لتراقب من يتبعك، بل تطلع 
إلى األمام لتتصدر اجلميع« ويقول »إذا أردت ان تكون 
مبدعا، عليك أن جتازف، ألنك لن حتقق اجنازا استثنائيا 
لو ظللت تتبع من في العربة« ويضيف »الكل يجازف 

في سباق حياته، لكن أكبر مجازفة هي أال جنازف«.
akandary@gmail.com

قال مدي����ر إدارة التعداد 
واإلحصاءات السكانية في 
العام����ة للتخطيط  األمانة 
والتنمية في مارس املاضي 
ان تعداد السكان في الكويت 
لهذا الع����ام 2010 وصل إلى 
أكثر م����ن 3.4 ماليني، منهم 
1.2 مليون مواطن والبقية من 

الوافدين، وهذا اخللل الكبير في التركيبة السكانية 
ليس جديدا على الكويت وال على دول مجلس التعاون 
اخلليجي أيضا، والتحذيرات من استمرار هذا الوضع 
القل����ق قدمية ومتكررة، مع التأكيد على متيز بعض 
دول املجلس ع����ن غيرها في اتخاذه����ا خطوات في 
االجتاه الصحيح لتجن����ب مخاطر هذا اخللل الكبير 
في التركيبة السكانية، واملشكلة الكبرى في قضية 
التركيبة السكانية ليست فقط في العدد، وال في أن 
غالبية هذه العمالة هامشية ال تقدم للدولة وال املجتمع 
أي خدمة فقط، بل املشكلة األكبر أن غالبية هذه العمالة 
الوافدة هم من »العزاب«، والسبب أن قوانني الدولة 
والرواتب وظروف املعيشة وحتى ثقافة املجتمع كلها 
تقف عائقا كبيرا أمام تشجيع جلب العمالة ألسرهم، 
وهو خطأ فادح وتكلفته االقتصادية باهظة فضال عن 

املخاطر األمنية واالجتماعية األخرى.
ال أعتقد أن هناك من يختلف على حقيقة صعوبة 
أن يجلب العامل أسرته إلى الكويت، فال الرواتب وال 
إيجارات السكن وال قوانني الهجرة تشجع على ذلك، 
وهذا يعني إما أننا ال نفهم أهمية وجود الوافدين مع 
أسرهم أو أن مصالح الرأسماليني اجلشعني من جتار 
االقامات تتعارض مع هذا التوجه، فمصالح الرأسماليني 
اجلش����عني هي التي تصنع القوانني وحتدد ما الذي 
يطبق وما ال يطبق منها وجود الوافد مع أسرته يعني 

على اجلان����ب االقتصادي 
أنه س����يصرف معظم � إن 
ل����م يك����ن كل � دخله على 
معيشته ومعيشة أسرته 
الكوي����ت، وفي هذا  داخل 
حتريك لعجلة االقتصاد، 
بينما الوافد األعزب هو من 
يتسبب في خروج ما يزيد 
على 3 مليارات دينار كل عام، ووجود وافد مع أسرته 
يعني استقرارا اجتماعيا أكبر، وبالتالي استقرارا أمنيا 
للدولة وفي هذا توفير أيضا للكلفة املالية لأمن، فضال 
عن مستوى كفاءة اإلنتاج بالنسبة للعامل الذي يعيل 
أسرة مقارنة بالعامل األعزب بسبب عامل االستقرار 
النفسي واالجتماعي. ولكن لنتأمل في رواتب املعلمني 
الوافدين على سبيل املثال، فنالحظ أنها ال تشجع على 
اإلطالق على أن يجلب املعلم زوجته وأطفاله، فالراتب 
بالكاد يكفي املتطلبات األساس����ية للمعيشة، والتي 
جتبر املعلم الوافد األعزب في أغلب األحيان على أن 
يعيش مبستوى غير الئق، فتجد كل 5 أو 6 معلمني 
يعيشون في شقة صغيرة ما ينعكس على عطائهم 
بل وعلى مستوى الرضا الوظيفي، فمن الطبيعي أن 
يلجأوا إل����ى التدريس اخلصوصي للخالص من هذا 
الوض����ع املزعج. أما اس����تغرابنا من تدني مخرجات 
التعليم في ظل هذه األوضاع املزرية للمعلمني بصورة 
عامة والوافدين منهم بصورة خاصة فهذا من البالهة 
التي اعتدنا عليها، ألن إنصاف العمالة الوافدة فائدة 
للكويت قبل أن يكون للعمالة نفسها، وإذا كان قدرنا 
أن تكون التركيبة السكانية بهذا اخللل، فمن احلكمة 
أن نشجع على أن يجلب الوافد أسرته مقابل التخلص 
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