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أصبح ش���هر رمضان شهر املسلس���ات بدال من أن يكون شهر 
العبادات، فإذا جلس اإلنسان أمام التلفزيون بعد صاة العصر حتى 
فجر اليوم التالي يصبح أس���يرا للمسلسات وينتقل من مسلسل 
إلى آخر، وكل مسلس���ل فيه مشاكل وقضايا اجتماعية تكفي جميع 
دول اخللي���ج، وال أعرف من أين تأتي هذه األفكار العجيبة الغريبة 

لكتاب املسلسات.
وملاذا يختارون رمضان بالذات لبث هذا الكم الهائل من املسلسات، 
وأسمع من أم عبداهلل ان هناك بعض العامات في الوزارات يأخذن 
ش���هر رمضان كله إجازة، يتحول خال���ه ليلهن الى نهار ويصبح 
نهارهن ليا، حيث ينمن بعد صاة الفجر حتى صاة الظهر ويبقني 
أمام التلفزيون يتجولن من فضائية الى اخرى يخترن ما لذ وطاب. 
إنني أعتقد ان أغلب ما نشاهده في املسلسات كله ضيق خلق وقضايا 
مالها حل، ومآس معقدة وأسر متفككة، وضياع كامل لألجيال، نشاهد 
مناظ���ر ومواقف من املفروض أال تكون ألس���ر كويتية، ألن أغلبها 
غريب عما تعارفنا عليه نحن األسر الكويتية وخاصة بالنسبة لنا 
كبار الس���ن الذين يعتبروننا متخلفني، وهذا هو سبب عدم رضانا 

عن هذه املسلسات.
أبدا، ليس العيب فينا كمشاهدين، ولكن عندما نشاهد مسلسات 
سورية أو مصرية او حتى عراقية وبعض اخلليجية جند أنفسنا أكثر 
انسجاما مع مفاهيمها من املسلسات الكويتية، إذن البد ان يكون هناك 
خلل ما إما في أفكارنا نحن »املتخلفني« او في أفكارهم أو أفكار الكتاب 
املتبرجني في بعض األوقات واخلارجني عن مفاهيمنا وثقافتنا بصورة 
كبيرة، ألنه مهما اختلفنا فستبقى املفاهيم األساسية بني األجيال ال 
تختلف، كمفهوم اإليثار ومفهوم التسامح ومفهوم العفو عند املقدرة، 
ومفهوم احترام كبار القوم إذا ذلوا وعدم جواز التعدي على العاقة 
األخوية بني اإلخوان وبني األوالد والوالدين وبني الوالدين واألقارب، 
ومهما اختلفنا ومهما تنازعنا فسيبقى املثل الذي يقول »الدم ما يصير 

ميه« وتبقى روابط الدم توثق العاقة بني األهل واألقارب.
كل هذه املفاهيم الت���ي نعتبرها ثوابت بطبيعة احلال مرفوضة 
لدى الفكر الغربي الذي يرى األمور مبنظار مختلف عنا متاما، وهنا 
تقع املابسات فيضيع الكاتب غير املتمكن عندما يحاول التوفيق بني 

ثوابتنا وبني ثوابت الغربيني التي تختلف عنا متاما.
نحن بحاجة في نظري الى إيجاد توازن مقبول »ال ميوت الذيب 
وال تفنى الغنم«، وهو مثل معروف في مجتمعاتنا الرعوية، ونسمعه 
كثيرا في املسلس���ات البدوية ويجب اال نرفض كل شيء ماض مبا 
فيه القيم والثوابت وننجرف نحو املنزلقات احلديثة التي تؤدي الى 
عواقب وخيمة، وفي نظري تضيع فيها الشخصية الكويتية وال يعرف 
أحد اين يتجه ويصبح معلقا بني مفاهيم نعتبرها بالية، وبني مفاهيم 

جديدة تغزونا يوميا من خال ما نراه في الفضائيات.
وليتنا نتعلم من األفكار التي تنتج من املسلسات العربية والسورية 
او حتى العراقية بدال من ان نقفز الى طلب املسلسات التركية التي 
هي بدورها ضائعة بني مفاهيم وتقاليد عريقة لدى املجتمع التركي 
وبني احلداثة التي حتاول ان تقفز اليها تركيا عن طريق انضمامها 

الى أوروبا.
أنا على يقني بان الكثيرين ال يتفقون معي، ولكن أكتب هذه املاحظات 
كرد فعل من إنسان كويتي مازال متمسكا ببعض املفاهيم التي حمتنا 
من زلزال احلداثة والتغيير املفاجئ الذي تعرضنا له، وعس���ى ان 
يكون كامي هذا سها وليس مبقصور على كتاب املسلسات وعلى 
بعض املشاهدين، خاصة ابنتي فاطمة وبنات خالتها في البحرين، 
ولكن أرجو ان نتذكر انه مازالت هناك فئة كبيرة من املجتمع الكويتي 
متمسكة مبفاهيم قد ال تتفق مع التغيير الذي ينشده هؤالء الكتاب، 
وخوفي ان ينجرف الشباب واملراهقون نحو أسلوب حياة ال تكون 
متفقة مع الواقع. وكما سمعت من البعض ان إخواننا في اخلليج لم 
يكونوا يتصورن ان املجتمع الكويتي قد وصل الى هذا املستوى من 
التفكك والتغيير، وال ميكن ان يستسيغه أغلب إخواننا في اخلليج 

بسبب قفزاتنا السريعة التي نقفزها الى املجهول.
وعس���ى ان يكون كامي هذا بردا وس���اما على إخواني الكتاب 
واملمثلني واملخرجني وغيرهم ممن بذلوا جهدا كبيرا في إخراج هذه 
املسلسات، وأمتنى ان أكون مخطئا في احلكم وال أكون جائرا عليهم، 

وكان اهلل معهم، واهلل من وراء القصد.

مخلد الشمري

رؤية

بيوتكم من زجاج!

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج

مسلسالت رمضان

إنن���ي على يقني ب���أن ما تبثه من 
سموم القول يشعرك حتما بالنشوة 
واللذة، وأنت تعمل على متزيق املجتمع 
بطرحك ألف���كار معجونة بالتطرف 
واالنحراف، فإن كنت تعتقد واهما أن 
التعرض لصحابة الرسول وزوجاته 
بهذه الطريقة السافرة قد يبقيك في 
دائرة الضوء فإنك حتما ممن يقرؤون 
الس���طور مقلوبة ألنك ومن حيث ال 
البغيض  حتتسب ونتيجة لتطرفك 
هذا قد أوجدت تقاربا سنيا � شيعيا 
في استنكار ما تقولته وما دعوت له، 
اما م���ا تتوهمه من نصرتك آلل بيت 
النبوة بهذه الوسائل املنحرفة فاعلم 
أنهم بريئون من منهجك وفكرك الذي 
با شك بحاجة جلراحة عاجلة تعيد 

له توازنه وان كنت اشك في ذلك.
أم���ا فيما يخص بع���ض الدعوات 
املطالبة بإس���قاط حق املواطنة عنك 
وبعيدا عن احلجج واملبررات القانونية 
املجيزة أو املانعة، فإنني متيقن بعدما 
شاهدت وسمعت وباألدلة الدامغة انك 
ارتكبت جرما مشهودا في حق وطنك 
وذلك بأنك عملت وبطريقة مخططة 
ومدروسة على هدم أركان ودعامات 
وحدة املجتمع الذي يعاني أصا من 
تصدع في بنيانه نتيجة ملن يحملون 
فكرك ويعملون على تصديره  أخيرا: 
نعم ليس حلرية الرأي جدران ولكن لها 

سقف إن تعدته أصبحت مفسدة.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com

موسى أبوطفرة المطيري

حادث وحديث

أمي عائشة يا طهر األرض

لم أجد ابلغ من قصيدة »الواضحة« البن بهيج األندلسي 
في مدح أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها والتي يقول 

فيها ال فض فوه: 
هدي احملب لها وضل الش��اني
ومترجم��ا عن قولها بلس��اني
فالبي��ت بيتي وامل��كان مكاني
بصف��ات ب��ر حتته��ن معاني
فالسبق سبقي والعنان عناني
فاليوم يوم��ي والزمان زماني
وحبان��ي ب��ه  زوجن��ي  اهلل 
فأحبن��ي املخت��ار ح��ن رآني
وضجيع��ه في منزل��ي قمران
وبراءت��ي ف��ي محك��م القرآن
وعل��ى لس��ان نبي��ه بران��ي
بع��د الب��راءة بالقبي��ح رماني
إفكا وس��بح نفس��ه في شاني
ودليل حسن طهارتي إحصاني
وأذل أه��ل اإلف��ك والبهت��ان
م��ن جبرئيل ونوره يغش��اني
فحن��ا عل��ي بثوب��ه خبان��ي
ومحم��د ف��ي حج��ره رباني؟
وهما على اإلسالم مصطحبان
فالنصل نصلي والسنان سناني
حس��بي بهذا مفخ��را وكفاني
وحبيب��ه في الس��ر واإلعالن
وخروج��ه مع��ه م��ن األوطان
بردائ��ه أك��رم ب��ه م��ن ث��ان
إذع��ان زه��دا وأذع��ن أمي��ا 
وأتت��ه بش��رى اهلل بالرضوان
في قتل أهل البغ��ي والعدوان
وأذل أه��ل الكف��ر والطغي��ان
هو شيخهم في الفضل واإلحسان

ما ش��ان أم املؤمنن وش��اني
إني أق��ول مبّينا ع��ن فضلها
يا مبغض��ي ال تأت قبر محمد
إني خصصت على نساء محمد
الفضائل كلها إلى  وس��بقتهن 
م��رض النبي ومات بن ترائبي
زوجي رس��ول اهلل لم أر غيره
وأتاه جبري��ل األمن بصورتي
أن��ا بكره العذراء عندي س��ره
وتكل��م اهلل العظي��م بحجت��ي
واهلل خفرن��ي وعظ��م حرمتي
واهلل في الق��رآن قد لعن الذي
واهلل وب��خ م��ن أراد تنقصي
إن��ي حملصن��ة اإلزار بريئ��ة
واهلل أحصنن��ي بخامت رس��له
وس��معت وحي اهلل عند محمد
أوح��ى إليه وكن��ت حتت ثيابه
من ذا يفاخرني وينكر صحبتي
وأخذت عن أب��وي دين محمد
وأبي أق��ام الدين بع��د محمد
والفخر فخري واخلالفة في أبي
وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد
نص��ر النب��ي مبال��ه وفعال��ه
ثانيه في الغار الذي سد الكوى
وجف��ا الغنى حتى تخلل بالعَب
وتخلل��ت مع��ه مالئكة الس��َم
وهو ال��ذي لم يخش لومة الئم
قتل األلى منعوا الزكاة بكفرهم
سبق الصحابة والقرابة للهدى

وهذه األبيات وغيرها إلى آخر القصيدة نذكرها ردا على 
كل معتد على عرض أم املؤمنني عائش���ة رضي اهلل عنها،  

داعيا اهلل أن يهدي كل عاص إلى صراط اهلل املستقيم.
botafra@hotmail.com

 ه���ل يوج���د مجتم���ع عرب���ي واحد يخل���و م���ن القتلة 
واملجرمني؟!

 هل يوجد بلد عربي واحد ال يوجد فيه موظفون عموميون 
يستغلون وظائفهم أو يرتشون؟!

 هل يوجد بلد عربي واحد يخلو من بنات الليل أو الغانيات 
أو الداعرات أو مروجي الدعارة؟

 ه���ل يوج���د مجتمع عربي واح���د يخلو م���ن املنافقني أو 
النصابني؟

 هل يوجد مجتمع عربي واحد يخلو من هؤالء الذين بالدين 
وبالقومية يتاجرون؟

 هل يوجد بلد عربي واحد يخلو من الرجال املتحولني؟
 هل يوجد بلد عربي واحد يخلو من هؤالء الذين للس���حر 

وللدجل ميارسون؟
 هل يوجد مجتمع عربي واحد يخلو من هؤالء الذين يستغلون 

ويظلمون الضعفاء واملستضعفني؟
 هل يوجد بلد عربي واحد يخلو من العنصريني والكذابني 

واملزورين؟
 بالتأكيد كل األجوبة عن تلك األس���ئلة هي »ال«... إذن ملاذا 
»تركز« بعض األعمال الفنية في املنطقة العربية على مجتمع عربي 
ما أو على بلد عربي ما وتعمل لإلساءة له بتعمد، ثم نزعل جميعا 
كعرب ونقيم الدني���ا وال نقعدها � ولكن بالكام فقط � إن وجدنا 
ان عما فنيا أجنبيا م���ا أظهرنا بصورة نظنها نحن فقط تتعمد 

اإلساءة إلينا.. فهل هناك أكثر انفصاما وتخبطا من ذلك؟
Mike14806@hotmail.com

السؤال املهم املطروح حاليا هو 
هل حقا هناك تدوير وزاري قادم 
بعد العيد؟ وبغض النظر عما إذا 
كان هناك فع���ا تدوير أو تغيير 
حكومي محدود من هذا النوع، يبقى 
السؤال األهم وهو من سيأتي بدال 
من الوزراء الذين سيخرجون من 

التشكيل احلالي؟
ف���ي أي منتخب ك���رة قدم تتم 
التغييرات وفق رؤية املدرب لطبيعة 
املرحلة، وهذا األمر يفترض أن يكون 
معموال به في تشكيل احلكومات 
أيضا، وليس فقط في املنتخبات، 
بل حتى الش���ركات تقوم بتغيير 
مديريها وفق ما تقتضيه مصلحة 
العمل العام���ة ووفق ما تقتضيه 

التحديات احمليطة.
وبحسب ما يدور من أخبار غير 
مؤكدة فان ما سيحدث هو اآلتي، 
خروج 3 وزراء وتدوير وزيرين، 
أي أن التغيير س���يمس 5 وزراء، 
خاصة أن هناك وزيرا يش���يع أنه 
سيعتذر ألس���باب صحية، وآخر 
سبق أن أعلن رغبته في االعتذار 
عن املنصب قبل عام، وثالث كلما 

دخل وزارة استجوبوه.
أما من س���يدخل فهنا الس���ؤال 
األهم، هناك وزارة سيادية سيتغير 
وزيرها وهذا األمر سيحسم بعيدا 
عن احملاصص���ة التي تلعب وفق 
الوزيران  أم���ا  مبادئها احلكومة، 
اآلخ���ران القادمان في التش���كيل 
املرتقب فأعتقد أنهما سيأتيان وفق 
أو  الطائفية والقبلية  احملاصصة 
حتى توازنات التجار، ولن يخرج 
إعان اس���ميهما مبفاجأة من هذه 
الناحية، رمب���ا تبقى املفاجأة في 

اسميهما غير املتوقعني.
إن كان هناك تغيير وزاري محدود 
أو تدوير فيستحس���ن أن تطعم 
احلكومة باعبني سياسيني حقيقيني 
بعيدا كل البعد عن لعبة احملاصصة، 
ولعبة إرضاء األطراف السياسية 
في هذه اجلهة أو تلك، وإال فسيظل 
الفريق احلكومي عقيما، ولن يسجل 
أي هدف في أي حتد يقبل عليه أو 
مباراة سياسية يدخلها، خاصة فيما 
يتعلق بطاولة املشاريع التنموية 

التي ستقبل عليها البلد.
من سيأتي من الوزراء هو السؤال 
األهم؟ األكثر أهمية والذي نتمناه 
هو أن يكون واح���دا من الوزراء 
اجلدد وزيرا حقيقي���ا غير منتم 
سوى للكويت كما كان وزير اإلعام 

األسبق د.أنس الرشيد.
Waha2waha@hotmail.com

أنس الرشيد والتدوير المرتقب

ذعار الرشيدي

الحرف 29
علي القالف

من ثقب الباب

إلى ياسر الحبيب
ومن غير تحية.. ماذا تريد؟

نس����مع بني فترة وأخرى أن 
هناك عدم رض����ا على اخلدمات 
الصحية املقدمة، وذلك رمبا بسبب 
تردي اخلدمة أو عدم ثقة املراجع 
باخلدمات، والدليل على ذلك هجرة 
املواطنني للمستشفيات احلكومية 
والتوجه إلى مستشفيات القطاع 
اخلاص ولو مت عمل مقارنة لوجدنا 

أن القطاع احلكومي يتفوق على القطاع اخلاص في العديد 
من املجاالت الطبية وخاصة األجهزة، ولكن السؤال الذي 
يطرح نفسه: من املسؤول عن انعدام الثقة باملستشفيات 
احلكومية، وس����نجد با ش����ك اإلجابة واضحة وهي سوء 
اإلدارة التي تعيشها معظم املستشفيات وكذلك التخطيط 
الذي تفتقده ال����وزارة، كما أن تردي خدمات »الصحة« قد 
يكون بسبب اخلافات السياسية بني أركان الوزارة خال 

السنوات املاضية.
 وفي عهد الوزير احلالي د.هال الس���اير الحظنا أن 
هن���اك تركيزا على تطوير اخلدم���ات الطبية ولكن مع 
األسف يسير بش���كل بطيء ورمبا يعود ذلك إلى عدم 
تفهم العديد من القياديني لسياسة الوزير الذي ال أحد 
ينكر إجنازاته، التي نذكر منها على س���بيل املثال احلد 
من مش���اكل العاج باخلارج واستقدام فرق طبية من 
اخلارج لعاج احل���االت داخل الكويت ب���دال من تكبد 

الدولة مبالغ كبيرة.
ما نحتاج إليه اآلن هو التدخل اجلراحي مبشرط الوزير 
إلعادة الثقة مرة أخرى إلى نف����وس املراجعني خاصة أن 
مستشفياتنا احلكومية في الس����ابق كان يقصدها جميع 
مواطني دول اخلليج للعاج نظرا للتقدم الطبي فيها، ولكن 
مع األسف اآلن أصبحت مستشفياتنا عامل طرد حتى ملن هو 
محتاج للرعاية الطبية بسبب عدم وجود تشخيص دقيق 

للحالة املرضية لذلك يتوجب 
على الوزير النظر في مثل 
هذه األمور التي تهم املراجع 
وأن يض����رب بيد من حديد 
ليعيد لنا الثقة في اخلدمات 
الطبية، كذلك البد أن يطبق 
مسطرة القانون على بعض 
مستشفيات القطاع اخلاص 
التي تتاعب باألس����عار بش����كل واضح في غياب اجلانب 
الرقابي من قبل وزارة الصحة، ونحن نشد على يد الوزير 
مرة أخرى بأن يعيد للصحة عهدها السابق بني دول املنطقة 
في مختلف املجاالت وتوحيد األسعار واقلها الدخول على 

الطبيب باملستشفيات اخلاصة.
***

بدأ مدير مكتب خدمة املواطن في بلدية الكويت مضحي 
احلربي بتفعيل عمل املكتب من خال تلقي شكاوى املواطنني 
والتنسيق مع إدارات البلدية للرد عليها فضا عن ذلك قام 
مؤخرا باالنتهاء من إصدار كتيب سيسهل على املراجعني 
احلص����ول على جميع أرقام هوات����ف القطاعات واإلدارات 
ملتابعة أي معاملة لهم إضافة إلى وضع محتويات الكتيب 
خال األيام املقبلة في موقع البلدية حتى يكون في متناول 
اجلميع مثل تلك االجنازات تستحق منا اإلشادة ملثل هؤالء 

املوظفني الذين يسعون إلى خدمة املواطن. 
***

أتقدم بأصدق التهاني والتبري����كات إلى مقام صاحب 
السمو األمير الش����يخ صباح األحمد الصباح وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ نواف األحمد وإلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء وإلى الشعب الكويتي مبناسبة عيد الفطر السعيد، 

أعاده اهلل على اجلميع باليمن واخلير والبركات.
alarafah@windowslive.com

خالد العرافة

الساير وهموم »الصحة«

إطاللة


