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Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي 

»اخللبوص«
في منتصف األسبوع دعتني 

صديقتي إلى السينما من منطلق 
كسر الروتني والتغيير، وبالفعل 

ذهبنا ملشاهدة فيلم »اخللبوص« 
وقبل أن نخوض في العملية 

النقدية للعمل السينمائي وجب 
علينا أن نعرف معنى اسم الفيلم 

الذي كان نقطة البداية اخلاطئة 
له، فكلمة »اخللبوص« إذا بحثنا 

عن معناها في معجم املعاني 
اجلامع جند أنه اسم طائر أصغر 

من العصفور، ذلك من حيث 
املعنى الواقعي، أما كنايته فهو 

يطلق على من يشابه النشال أو 
خادم الراقصات واملغنيات أو 
املهرج أو البهلوان، وما رأيناه 
في قصة الفيلم ال ميّت بصلة 
لذلك، فالبطل احملوري لقصة 

الفيلم ينتمي ألسرة عريقة 
وغنية في املجتمع املصري كما 

أنه إنسان تعلم ومكث العديد من 
السنوات في الدول األوروبية 
وعندما أتى إلى موطنه عمل 
فنانا في فن التصوير وله 

الكثير من املعارض وما كان 
يعيبه هو أنه يحب النساء وعدم 

االستقرار على فتاة واحدة 
للزواج منها، فأين هو من كلمة 

»اخللبوص«؟ 
تلك كانت البداية، أما الوسط 

وما يدور به من أحداث للبطل 
والبحث عن الزوجة والتالعب 

على الدوام من البطل على 
الفتيات املراد الزواج منهن، 

فبالرغم من إجادة الدور للبطل 
وإعطاء املشاهد املواقف بشكل 
كوميدي إال أنه وقع في مشكلة 

تطويل أحداث الفيلم التي 
جعلت املشاهد ميّل والسبب 

أن املؤلف قام بتطويل أحداث 
كثيرة ومكررة غير مسببة، ذلك 
التطويل حرق الكثير من األداء 
املمثل بل جند أن املؤلف أعطى 
دور البطولة احملورية وتناسى 

األدوار شبه الرئيسية مع 
البطل مما أدى لضعف احلبكة 

وهشاشة احلوار التي تصل بنا 
إلى نهاية األفالم السعيدة بزواج 

البطلة من »اخللبوص«.
لن أسرد قصة الفيلم ألجعل 

لألغلبية حق املشاهدة واحلكم 
على الفيلم ولن أطيل في النقد 

له، ولكن ما متيز به الفيلم نقطة 
جميلة جدا وهي تكرار البطل 

احملوري بأن جميع االنتصارات 
احلربية ملصر من قام بها 

جمال عبدالناصر مع العلم أن 
ما ذكر من أحداث من قام بها 

هم رؤساء أتوا بعد عبد الناصر 
وهذا ما يحدث بالفعل ليس فقط 

في مصر بل في أغلبية الدول 
العربية انه عندما يكون هناك 

غضب على زعيم يقوموا بتغيير 
التاريخ ونفي اسمه منه وهذا 
يحسب ملؤلف » اخللبوص«.

٭ مسك اخلتام: مشكلة معظمنا 
أننا نفضل أن يدمرنا املديح 

على أن ينقذنا االنتقاد. )نورمان 
فينسنت بيل(.

dali-alkhumsan@hotmail.com
@bnder22

محلك سر

دالي محمد الخمسان

االحتجاجات الشعبية التي متر بها بعض الدول العربية 
أعتقد أنها متثل وجها آخر مصغرا للربيع العربي ودعوة 

ضد الفساد ومطالبة احلكومات بالعمل اجلاد واملخلص 
خلدمة الشعوب وحتقيق ادنى درجات الرفاهية، وهي 

خروج ضد بعض احلكومات الفاشلة التي باتت ال تفكر 
إال في الفساد والنهب والسرقات. الشعب العراقي انتفض 

على الفساد الكبير املنظم الذي مورس ضد الشعب في 
نهب خيراته وسرقة أمواله في حرب واضحة على السلطة 

وشراسة البقاء فيها في ظل وجود أحزاب تسعى للسيطرة 
على موارد البالد. والشعب اللبناني خرج متظاهرا ضد 

فشل احلكومة ألبسط حقوقه في ظل تخبط واضح للقرار 
ومحاولة السيطرة عليه وفشل كبير للحكومة في حتقيق 

مطالب الشعب، واألمر سيمتد إلى الكثير من الشعوب 
العربية في التظاهر السلمي ورفض الظلم الشعبي 

واملطالبة باحلقوق املشروعة.
هناك منوذج شعبي رائع وهو ما قام به الشعب الكويتي 
مبقاطعة شراء األسماك التي وصلت إلى أسعار قياسية 

في ظل صمت حكومي مريب وعدم حترك وزارة التجارة 
لضبط األسعار وترك بعض التجار لرفع األسعار على 
املواطن البسيط بشكل ال يعقل مقارنة بأسعار الدول 

املجاورة وكأن السمك الكويتي مطلي بالذهب!
الرسالة الشعبية وصلت وجنحت بشكل الفت، والدليل 

نزول أسعار بعض أنواع األسماك في ظل جناح املقاطعة 
الشعبية حتى تصل األسماك إلى أسعار معقولة وفي 

متناول اجلميع، وهنا جتب اإلشادة بهذه الطريقة الشعبية 
الكويتية الباهرة السلمية احلضارية وهي منوذج رائع 

وناجح ونطالب باملزيد من هذه احلمالت الشعبية في بعض 
السلع األخرى التي وصل فيها اجلشع إلى أعلى مستوياته.

إن هذه الوقفات واالحتجاجات وحمالت املقاطعة هي 
رسالة إلى احلكومات الكسولة بأن الشعوب تستحق الكثير 

ووجود هذه احلكومات باألساس هي خلدمة املواطنني 
وحتقيق الرفاهية لهم والعمل اجلاد في توفير كل األمور 

األساسية من كهرباء وتوفير املياه والنظافة ومحاربة غالء 
األسعار بوضع القوانني واحلدّ من اجلشع والفوضى.

املقاطعة منوذج
كويتي رائع

انتظارات

الكل يبحث عن خارطة طريق في أمور احلياة اليومية 
وجتده يحاول تقليد اآلخرين للوصول إلى ما وصلوا إليه 
من جناح ظنا منه أن جناحهم كان بتخطيطهم أو ذكائهم 

وهذا ما يحاول الكثير من الشخصيات إيهام الناس بأنهم 
بتخطيطهم قد جنحوا في الوصول إلى ما يريدون وقد 

انتشرت كثير من الكتب التي تتناول تلك األوهام.
ولكل من صدق تلك القصص وخصوصا من املسلمني 

فإن عليهم أن ينتبهوا من أمر خطير جدا بهذا اخلصوص 
وعليهم أن يرجعوا إلى قصة قارون والذي كانت مفاتيح 
خزائنه يحملها مجموعة من الرجال األقوياء وقد خسف 

به اهلل األرض بسبب كلمته حني قال: )إمنا أوتيته على علم 
عندي( سورة القصص.

وحني تتناقش مع أحد ويحاول أن يقنعك بأنك يجب أن 
تبحث عن األسباب فعليك أن تقتنع بأن تلك األسباب لم 

تكن لتسخرها لنفسك ولكن اهلل هو من سخرها لك وعليك 
أن تقرأ عليه قول اهلل تعالى: )الذي خلقني فهو يهدين 
والذي هو يطعمني ويسقني وإذا مرضت فهو يشفني 

والذي مييتني ثم يحيني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين(.

واعلموا جزاكم اهلل كل خير بأننا ال منلك من أمرنا شيئا 
فاألمر هلل وحده، فهذه اآليات الكرميات هي خريطة احلياة 
لكل بشر مهما بلغ منصبه منذ والدته إلى يوم يتوفاه اهلل.

اللهم أدم علينا نعمة الهداية وأطعمنا واسقنا وشافنا 
وأمتنا مسلمني موحدين ال نشرك بك شيئا واغفر خطايانا 

يوم الدين. 

أهداني األخ والصديق العزيز السيد طارق فارس 
الوقيان كتابا بعنوان »رحلة وقف النور اخليري 

الى ديار احملسنني« لألستاذ ناجي الناصر، وشعر 
األستاذ شريف قاسم، وكتب د.عبداحملسن 

عبداهلل اجلاراهلل اخلرافي هذا السفر اخليري الذي 
ارتقت معانيه وتسامت مقاصده وتألقت حروفه 

باستجابة احملسنني األبرار لنداء التراحم والتواد 
والتكافل في شريعتنا اإلسالمية الغراء إلدراك 

أهل الفضل هؤالء ملواصفات اخلطاب الرباني في 
اصطفاء الرجال الذين ترنو أعينهم الى ما عند اهلل 
سبحانه وتعالى من جزيل املثوبة وكرمي املقام في 

جنات اخللود وحيث جاء هذا السفر في قصائد 
شعرية ليكون أقرب الى نفس القارئ والسامع 

وليكون اكثر تأثيرا من الصياغة النثرية في هذا 
املجال، فالشعر كما هو معلوم ديوان العرب وثّقوا 

فيه ايامهم املشهودة وصفاتهم احملمودة منذ 
حقب ما قبل الدعوة اإلسالمية والى يوم الناس، 
هذا فالشعر سهل احلفظ والتداول وخصوصا 
اذا جاء مجسدا لسير مثل هؤالء النفر األخيار 

الذين صفت نفوسهم وتسامت أرواحهم في هذا 
العصر بالذات ليكون أنشودة البر والفضل على 

كل لسان ولعل صياغة سير الرجال املتميزين 
بهذا األسلوب اجلديد رؤية مبتكرة مؤطرة لقيم 

الدين احلنيف لتحقيق إنسانية اإلنسان جتاه أخيه 

اإلنسان فكيف إذا كان احملسن واحملتاج كالهما 
مسلمان، الكتاب به اكثر من شخصية ومنهم على 
سبيل املثال السيد ابراهيم مضف املضف، السيد 

ابراهيم بن ناصر الهاجري، السيد احمد البزيع 
الياسني، السيد بدر شيخان الفارسي، السيد بشر 

يوسف الرومي، السيد ثنيان بن ثنيان الغامن، 
السيد حمد عبداهلل الصقر، السيد خالد يوسف 
املرزوق، السيد خضير عبداهلل الشهاب، السيد 

عبدالرحمن محمد البحر، السيد عبدالرحمن 
عبدالوهاب الفارس، السيد خالد عبداللطيف 

احلمد، السيد عبدالرحمن حمود السميط.
 وكتــب عن جــدي حمد عــبداحملسن 

املـشاري:

ــز الفضُل باد ــا عبدالعزي أب
مبا خلفت من بيض األيادي

ــي الرحتال ــت وكل ح رحل
فطال الشجو في أهل البالد

ــجاها فراق كويت اخلير أش
على )حمد املشاري( ذي العماد

ــرك امليمون باق رحلت وذك
ــوداد وال ــر  املآث ــوان  بدي

ــت أليفا ــجد ألف حمامة مس
ــداد بذكر اهلل في درب الس

ــى يعتاد خيرا للفت فطوبى 
فما أحلى السمو على اعتياد

وعشت بطيب أخالق وحب
ــاس فاض من الفؤاد لكل الن

ــه اعتزاز ــُع مؤمٍن في تواض
ــالد ــاب اجل ــر أصح وتقدي

وصبر في املصائب ال يجارى
ــاد ــن العب ــه م ــد لإلل وحم

ــم حتى ــه للعل ورفت نفس
ــاد الرش بيد  ــعيه  حتلى س

وحدّث في )املدينة( واستفاضت
ــي كل ناد ــه ف ــر نفس مآث

اهتمام ــع  للكويت م وعرج 
ــباب اعتداد ــى فيه أس ليرع

ــزل فيها وفيا ــف لم ي وظائ
ــن كل عاد ــه م ــل كويت أله

فعضو في املعارف ما تناسى
ــبيل املجد من غير انتقاد س

وفي القانون والدستور أوفى
ــتفاد ــر املفيد مبس وما غي

ــوق متجرا فألفى وجاء الس
ــر امتداد ــه على خي جتارت

ــال ــر م ــه بح ــاه اإلل وأغن
ــبيل إلى الكساد وجنبه الس

فبورك من فتى ما عاش إال
ــورك من جواد لدين اهلل، ب

ــمى ــجده املس بنى هلل مس
ــو النجاد ــم فقيده حل بباس

ــز رحلت لكن فيا عبدالعزي
ــزأ بالعوادي ــوك البر يه أب

ــن الداعي خلير ونعم احملس
ــة من أتوا من كل واد وخدم

ــه رجال ــة في ــس أم ومجل
ــاري خير حاد وبينهم املش

جسور إن دهى خطب وغزو
ــن نفاد ــواد خير م وما جل

ــرقات ــا ليالي مش وأمضاه
ــق اتقاد ــي أف ــور الح ف بن

ــعني عاما وعاش مكرما تس
وغب، وغاب في درب املعاد

ــاء وفد ــاري ج فيا آل املش
)لوقف النور( من أقصى البالد

ليسقي من يد اإلحسان قوما
ــر قلب صاد ــروي باملآث وي

ــفى ــم ومش ــرآن وتعلي لق
ــاد ولأليتام يحفظ من فس

ــا ــا فإن ــو اهلل توفيق ونرج
ــداد الس ــم على نهج  وإياك

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش 

خارطة 
طريق يومية

رماح

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

عبدالمحسن محمد المشاري 

رحلة وقف
 النور اخليري
لن ننساهم

يا سادة يا كرام

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير

baselaljaser@hotmail.com 
@ baselaljaser 

حملة مقاطعة شراء السمك حملة 
شعبية اطلقها الكويتيون في مواقع 
التواصل االجتماعي، وال تنسب ولم 
يدع احد من السياسيني انه وراءها 

»اللهم إال تيار واحد عرف عنه التكسب 
وقطف ثمار جهود اآلخرين وهم 

كذابون بطبيعة احلال«. 
واحلقيقة انها حملة اطلقها غضب 

الشعب بعد أن وصلت أسعار السمك 
حلدود خرجت عن املعقول واملنطق، 
فبعد ان كانت سلة امليد 19/18 كيلو 
بدينارين وصل سعره قبل احلملة 

3 كيلو بـ11 دينارا، وهكذا هو احلال 
بالنسبة لباقي أنواع األسماك كلها 
إال أن الزبيدي ارتفع سعره بشكل 
جنوني عندما وصل سعر الكيلو 

الواحد الى خمسة عشر دينار أي 45 
دوالرا، األمر الذي أثار غضب الناس 
الذين يعلمون علم اليقني بأنها زيادة 
اصطنعها جشع التاجر والفساد في 

الرقابة واملتابعة وانعدام احملاسبة من 
قبل أجهزة احلكومة الرقابية، فالسمك 

في البحر لم يقم الصياد بتربيته أو 
القيام بتغذيته، ورأسماله في هذا 

االستثمار قارب متوسط ومبرد كبير 
وشبك وونش وخمسة او عشرة عمال 
والديزل مدعوم، وال يدفع أي ضرائب 

ويغرف من خيرات بحر الكويت 
وشعبها، فلماذا هذا االرتفاع املجنون 

في األسعار؟!
بينما أسعار اللحوم احلمراء ال يصل 
أفضلها جودة الى 4 دنانير للخروف 
العربي أو البتلو الفرنسي، وكذلك هو 
احلال بالنسبة للحوم الدواجن مبا فيه 

احلمام! بالرغم من أن جتار اللحوم 
احلمراء والدواجن لديهم مصاريف 
أعالف ومخازن ونقل واستيراد..؟! 

وما يزيد العجب ان سمك الزبيدي على 
سبيل مثال يباع في السعودية وقطر 
مبا ال يتجاوز 4 دنانير..! األمر الذي 
اشعل الغضب في صدور املواطنني 

وجعلهم يتفاعلون بقوة مع حملة 
»خلوها تخيس« ما أدى لنجاح احلملة، 

فخالل يومني هبطت أسعار الزبيدي 
من 15 دينارا إلى 8 دنانير، وإن أكملت 

احلملة أسبوعا فستعود األسعار 
للمعقول وسيحقق جتار السمك 

ربحا مجزيا ودون طمع أو جشع أو 
استغالل.. والواقع أن هذه احلملة 
الشعبية الناجحة هي مؤشر على 

وعي شعبي، وهو ينبئ بأن الكويتني 
سيتحررون من االستغالل في الكثير 

من املجاالت أبرزها اإليجارات وغيرها، 
وأهمها على اإلطالق كيفية اختيار 

ممثليهم في البرملان، فإن جنحوا في 
وقف جشع جتار السمك، فإنهم في 

القادم من األيام »وقريبا إن شاء اهلل« 
سينجحون في وقف جشع واستغالل 

جتار السياسة الذين أوصلوا البلد 
لهذا املستوى من الفساد والتخلف 
الذي يغرق فيه الوطن، وهو محل 
انتقاد الذع من األغلبية الساحقة 

من أهل الكويت، واعتقد جازما بأننا 
سنرى مثل هذه احلملة في االنتخابات 
القادمة، ولعل أنسب عنوان لها سيكون 

»#خذ_منه_وال تعطيه« مبعنى من 
يدفع األموال لشراء أصوات الناخبني 
ويعاملهم مبا ال يستحقون مستغال 

حاجتهم للمال فليأخذوا منه ولكن ال 
يعطوه الصوت، فاالنتخاب سري بني 

املواطن وربه.
وكذلك هو احلال ملن يتوسط في 

معاملة هي حق كفله الدستور 
والقانون، وبسبب فساد بعض اجلهات 

احلكومية وفساد بعض النواب منع 
املواطن من احلصول على حقه، 

واستغله بعض النواب لشراء الوالءات، 
فنقول: خذ منه ولكن ال تعطيه صوتك، 

وصوت ملن تتوسم فيه اخلير لهذا 
الوطن وضعه حتت مجهر الرقابة 

واحملاسبة حلني االنتخابات القادمة 
فإن اجنز وحقق شيئا للكويت وأهلها 

جددوا له، وإال فعاقبوه وأقصوه.. 
وبذلك سيتحقق اإلصالح الذي يتمناه 

كل الكويتني.
وسيحصل كل ذي حق على حقه دون 
فساد الواسطات، في الوظيفة ألبنائنا 

وفي العالج باخلارج ولن تتعطل معاملة 
ملواطن، وستتحقق التنمية احلقيقية 
لوطننا وسيحاسب كل فاسد استباح 

أو سهل استباحة أموال الكويت 
والكويتيني، وسننظر ملستقبل وطننا 
بعني التفاؤل والرضى وليس كما نراه 

حاليا بعني اخلوف والريبة، حتى إن 
الكثيرين ينظرون للوطن على انه 

مؤقت بل وهاجر منه الكثيرون وال 
حول وال قوة إال باهلل، فبعد جناح 

حملة »#خلوها_تخيس«   فان الكويت 
والكويتيني ومستقبلهم يتطلب حملة 

شعبية فعالة في االنتخابات القادمة 
عنوانها »#خذ_منه_وال تعطيه«.. فهل 

من مدكر؟

بعد »#خلوها_
تخيس« نحتاج 
»#خذ_منه_وال 
تعطيه«

رؤى كويتية
باسل الجاسر 

بعد الهجمات اإلرهابية الشرسة 
التي تعرضت لها الواليات املتحدة 

األميركية عام 2001 وصف الرئيس 
بوش االبن اإلرهاب بانه »عدو ال 
وجه له« ورمبا يكون ذلك وصفا 
دقيقا بالنسبة للرئيس األميركي 
أو للعالم الغربي الذي ميثله، أما 

بالنسبة لنا نحن في منطقة الشرق 
األوسط فذلك توصيف مضلل ومن 

اخلطيئة تصديقه أو التعامل مع 
اإلرهاب على أنه عدو ال وجه له او 

مجهول الهوية.
> > >

نحن نعرف وجه اإلرهاب، ونحفظ 
مالمحه بسبب صلته اللصيقة بنا، 

أما التوهم بأننا جنهل اإلرهاب 

فذلك من باب خداع الذات ويصب 
في صالح اإلرهاب ويدعم أركانه، 
فاإلرهاب هو ظاللنا التي تطاردنا 

وتقاتلنا ومن صالح شعوب املنطقة 
وحكوماتها االعتراف بأنها تخوض 

حربا مع ظاللها املتوحشة التي 
متكنت من الظهور في الظالم، كما 

الظهور حتت الشمس.
> > >

لقد توالد التعصب وتفاقم التطرف 
في مجتمعاتنا من أرحام األفكار 

اجلاهلة واملتفلتة من العقالنية حتى 
شهدنا تلك األفكار املريضة تنعكس 

في ظاللنا وجتييشها ضدنا وضد 
العالم، وأمست البنادق فوق أكتافنا 

بعدد البنادق فوق أكتاف ظاللنا 

املتربصة بنا، فال مفر من قتالها 
وتدميرها رغم صعوبة املهمة التي 

تتطلب من املقاتل مطاردة ظله وإلقاء 
القبض عليه.

> > >
اإلرهاب باق ولن يزول وسيواصل 

حروبه ضدنا وضد العالم ورمبا 
انتصر علينا، مادمنا منارس خداع 
الذات، ونخشى االعتراف بأن في 

جتاويف عقلنا الباطن حتكمنا ثقافة 
شعب اهلل املختار وتنتشر أفكار 

القسوة واإلقصاء والكراهية وسواها 
من األفكار املتطرفة املتوحشة التي 

تغلغلت في أعماقنا حتى أضحت 
ظالل الشخص الطيب ال تتبع 

خطواته بل تتبع خطى الشرير.

عقل
 فقد ظله

السايرزم


