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مشجعو املخالفة 
احللوة!

ثالثة عوامل رئيسة أبحثها 
قبل العزم على اخلروج 

صباحا لقضاء عمل ما، العامل 
األخير من الثالثة هو درجة 
احلرارة وعادة ما أجتاوزه 

بسهولة نسبية، أما الثاني فهو 
تساؤل يلح علي عن احتمال 
وجود املوظف املسؤول في 

مكتبه، وعدد املراجعني حوله 
وهل هناك »مخامط لألدوار« 

وما نوعه؟ هل هو بانعدام 
التهذيب ام بالكبيرة »العمة 

واسطة«؟ عادة بعد أسبوع أو 
اثنني من التردد أتغلب على 

هذا العامل املعوق وأقرر إجناز 
املهمة.

لكن أول وأهم ما يشغلني 
ويثبط من عزمي على القيام 

مبغامرة إنهاء املعاملة هو 
حالة املرور مبا فيها من 

خرق لقواعده وآدابه بحماسة 
ال نظير لها، يشارك فيها 
جميع مستخدمي الطريق 

كل فيما يخصه ويبرع فيه 
ويتفرد، فسائق التاكسي 

البنغالي هو مبتدع التوقف 
املفاجئ واملناكفة على الدور 

عند مخارج الطرق وهو 
املنتصر دائما في »كما كاسي« 

كسر القوانني. أما سيارات 
»اجليمس« الضخمة التي 
تنطلق على حارتي جانب 

الطريق املخصصة لسيارات 
الطوارئ تسابق الريح 

وتسبقها وتنثر احلصى 
يتطاير بقوة الرصاص باجتاه 
السيارات خلفها، فدورها أال 
تكاد تنجو سيارة من كسر 

زجاجها ورمبا اختالل توازنها 
وانقالبها!

السيدات )اجلنس الناعم!( 
يشاركن في مهرجان الفوضى 

وبإطالق أبواق سياراتهن 
واختطاف دورك عند مواقف 
األسواق مع إطالة النظر إليك 

في شزر وهن املعتديات!
فئة السواق الهنود لهم أحد 
أهم وأكبر األدوار ومنها أن 

أحدهم يقوم بتشغيل إشارة 
االلتفاف عند بدئه االلتفاف 

ال قبلها بعشرين مترا! فتقف 
عند منطقة الدوران بانتظاره 
ليمر، فإذا به يلتف عائدا عند 

موقع الدوران املجاور لك 
وبكل هدوء ودون أن ينظر 

إليك! وهو من يسرق املوقف 
القريب من بوابة مدرسة 

األوالد الذي أطلت االنتظار 
حتى يشغر! وهو أكبر 

املساهمني في إزعاجك ببوق 
سيارته وأحيانا التحلطم عليك 

بغضب عندما يبتعد عنك!
وزارات الداخلية واألشغال 
والبلدية شكلت حتالفا بعد 

أن علموا بانتقام مستخدمي 
الطريق اليومي منهم فتركوا 

اخلطوط األرضية ال تكاد 
تظهر وخفضوا أعداد 

وجودة يافطات اإلرشاد 
وأزالوا األرقام القدمية 
من اللوحات الدالة على 

الشوارع واستبدلوها بأسماء 
لشخصيات كويتية وفي 

تعمد ظاهر لتصعيب وصولك 
ملقصدك أزالوا األرقام القدمية 
من عليها بدال من كتابتها بخط 

صغير!
نصبوا الكاميرات املعدة 

لتصيد املخالفني ولكنها خلت 
من نوعية لرصد انعدام تهذيب 

معظم مستخدمي الطريق.
هي إذن حلبة صراع كبرى 

يشتبك عليها املجرم والنظام 
بحضور جمهور صاخب من 
مستخدمي الطريق حريص 

على أال يفوت حلظة لتشجيع 
»املخالفة احللوة« بإطالق 
األبواق تشجيعا لصاحبها 

واحتجاجا على النظام 
وشرطته.

كثيرا ما قضيت الليالي التي 
تسبق خروجي صباحا أفكر 
في حل للعامل الثالث )حالة 

املرور( وتوصلت أخيرا 
الى أسهل وأيسر احللول 

ويتلخص إما في إلغاء 
اخلروج بأي حجة أو بتكليف 

مندوب »هب ريح« ليخلص 
املعاملة، فإن كان ال بد من 

التواجد شخصيا فالبديل هو 
في تغطية الزجاج اخللفي 
واجلانبي للسيارة بعازل 

للضوء وحبذا للصوت ايضا 
واجللوس »كاشخا ورا« فيما 
يتكفل »راجو« السائق مبهام 

القيادة ومشقتها.

الزاوية

كم تهتكت آدميتنا وتقطعت، كم هي 
تالشت وتبخرت.

لم نعد نبحث في اجلرمية وال عن 
املجرم، ولكن جل بحثنا يتوجه إلى 

مكان اجلرمية وما إذا كان مسرح 
اجلرمية طاهرا أم مدنسا، مطعما أم 

ملهى!!
ندين املقتول كي نبرئ القاتل، ورمبا 

نكرمه.
ال أبالغ إذ أقول ما قلت تعليقا على 
جرمية »اسطنبول« التي حدثت في 
احتفال رأس السنة اجلديدة وبلغ 

ضحاياها أكثر من سبعني بني قتيل 
وجريح.

نسينا الفاجعة ونسينا أرواحا أزهقت 
وأشالء تطايرت وبيوتا بكت وأطفاال 

تيتمت وأمهات ثكلت وزوجات ترملت، 
وأن فاجعة قد حدثت، ورحنا ننبش في 

حل املكان وحرمته.

أخطر ما كنا نخشى منه هو تبرير 
اجلرمية وتسويغها وتبرئة فاعلها ثم 

شكره وتكرميه.
وهذا فعال ما حدث في أعقاب جرمية 

»اسطنبول«، حيث راح البعض يتشفى 
بالقتلى واملصابني ألنهم قضوا في 

ملهى ليلي وضع »للمتعة واملعصية«!!
ومن ناحية أخرى راح البعض يجتهد 

في الدفاع عن الضحايا ويبرئ ساحتهم 
معلال وجودهم في مطعم ال ملهى!! 

وكأن وجودهم في ملهى يبرر قتلهم!!
إن إدانة الضحية ومكافأة اجلاني هو 

أسوأ ما في األمر، وهو ما ستبنى عليه 
مستقبال جرائم أخرى منطلقها تبرير 

قتل الساهرين في املالهي ألنهم عصاة 
ماجنون يستحقون املوت وقتلهم 

حالل!!
هذا احلال هو احلضيض وهو املنقلب 
األسوأ، كيف يجرؤ إنسان في احلياة 

على تقييم مسلك إنسان آخر وكيف 
نسمح لألمور أن تصل إلى هذه الدرجة.

من حق اإلنسان أن يروح عن نفسه 
في ملهى ليلي أو في أي مكان يجد فيه 

ما يخفف عنه أعباء احلياة ويبدد فيه 
معاناته وهمومه! ألم توضع تلك األماكن 
ملثل هذا الغرض، فإن كان وجودها ليس 

مستنكرا، فكيف يدان إذن مرتادها؟
أنا لست فيما أقول في صدد احلالل 

واحلرام وما اذا كان وجود أماكن 
السهر والترفيه وما حتويه حالال أم 

حراما، لست في هذا الوارد، وليس من 
حق أحد أن ينظر إليه من منظور ديني، 
ولكنني أنظر من زاوية حياتية دنيوية 

إنسانية.
ويجب جترمي كل من ينظر ملثل هذه 

األمور نظرة قائمة على التحليل 
والتحرمي. فذلك باب للشر وللنار 

فأغلقوه!!

قبل سبع سنوات دخل »جد« أحد 
الطالب إلى مكتبي في املدرسة حول 

مشكلة حصلت حلفيده ومت حل 
املشكلة وهلل احلمد، وبدأ بالسوالف 

حول املاضي واستأذنته بكتابة ما 
يقوله ألن كالمه من ذهب وصاحب 

خبرة في احلياة، ودونت ما قاله 
في دفتر املالحظات، وبعد تقاعدي 
وترتيب األوراق رأيت ذلك الدفتر 

وتذكرت حديثه معي، وكان عمره في 
ذلك الوقت 70 عاما وال أعلم إن كان 

قد توفي أم ال، وقمت بتخصيص 
هذه املقالة من أجل أن يستفيد 

منها اجلميع وخاصة جيل الشباب، 
فكانت هذه احلكم أو السوالف 

باللهجة احمللية فقمت بتصرف مني 
بتوضيحها للقارئ العزيز باألسلوب 

البسيط:
كنا مجتمعا متماسكا وال نعرف 

»احلقد« أو نكره أحدا، فإن كان هناك 
شيء في قلوبنا على أحد فكنا نكتم 

ذلك ألننا ال نريد أن نؤذي غيرنا مبثل 
هذا الشعور حتى نظل متحابني ألن 

الزمن كفيل مبحو املاضي.
ال تستعجل رزقك، تأكد يا بوفهد 

بأن اهلل سبحانه وتعالى راح يعطيك 
أكثر مما تعتقد، وأنا أعرف الكثير من 
األصدقاء كانت حالتهم املادية »صفرا« 
وفي فترة بسيطة أصبحوا من أغنياء 

الكويت.
شوف أكثر التجار قرارهم بيدهم ال 
يحبون أن يتحكم بهم أحد، وان من 

أسباب جناحهم أن القرار عندهم فقط 
وتشوف أن أغلب الشركات العائلية 

ناجحة ألن قرارها بيدها ال بيد غيرها.
استمتع بحياتك وروح سافر وال 
تتعذر بأن فلوسك قليلة، ترى يا 
بوفهد التجربة والسفر أهم من 

الفلوس بكثير.
الدنيا علمتني أن أكون قنوعا مبا 
أتاني اهلل من نعم، فلهذا السبب 

عمري ما قارنت نفسي مبا عند غيري 
ألني راح أتعب طول عمري وما راح 

استمتع مبا عندي من نعم.
الدنيا هذه زائلة وإذ لم تخصص لك 
في كل يوم شيئا ينفعك في آخرتك 
فلن تكون سعيدا أبدا، فاحرص على 

أن تكون مع اهلل في كل يوم من خالل 
صدقة، دعاء، ذكر..

مهما بلغت من العمر فاحرص على 

أن متشي في الفريچ أو البحر.. ترى 
األمر ما ياخذ منك وقتا ولكنه مهم 
لصحتك واترك عنك سالفة الرجيم 

ألنه مهما سويت راح ترجع مرة ثانية 
لنفس وزنك.

كثير من الناس ممن أعرفهم أشوفهم 
دائما ضايق خلقهم على كل شيء، 

ولو عرفت سبب هذه الضيقة لعلمت 
أن أكثرها تافه، فوقتهم ضاع بسبب 

هذا الشعور، وكذلك ال تأخذ كل شيء 
بشكل جدي وتعيش دور »سي سيد« 

فعش حياتك بكل بساطة.
وكانت النصيحة األخيرة فيها شيء 

من الفكاهة عندما قال لي: حط لك في 
بيتكم طيور، دجاج، قطاوة، حمام.. 

حتى حتس أن هناك أحدا تشعر 
بوجوده عندما تكبر في العمر وراح 

تعرف أن ما قلته لك ليس غشمرة 
بل ستعرف أنهم سيشكلون لك في 

حياتك في وقتها أعز األصدقاء.
تلك احلكم هي بعض ما قاله ذلك 

»اجلد«، وأسأل اهلل أن يرحمه برحمته 
ان كان قد توفي وهي مهداة مني علها 

تنفع اجلميع فتكون لهم دروس في 
احلياة باملجان.

ليس من املستغرب أن تعود جلنة 
الظواهر السلبية خصوصا بعد عودة 

املقاطعني لقرار الصوت الواحد إلى 
املجلس احلالي وهم من أتى بهذه 

الفكرة في أحد املجالس السابقة. ما 
معاييرها؟ وما دورها؟ وما األدوات 
املستخدمة في قياس هذه الظواهر 
السلبية في املجتمع؟ ناهيك عن أن 

تعريف الظاهرة السلبية نفسها أمر ال 
يعلمه أحد، فكيف تقرر جلنة من دون 

أهداف واضحة؟
هناك ادعاءات من أعضاء اللجنة بأن 
دورها أن تدرس وتقدم حلوال فقط 
للظواهر السلبية في املجتمع، وهذا 
عكس ما حدث سابقا، حيث إن جلنة 

الظواهر السلبية في املجالس السابقة 
تدخلت مبمارسة املرأة للرياضة 

ونصت على أنه يجب أن تكون وفق 
الضوابط الشرعية، وقد مت أخذ تعهد 

من هيئة الشباب والرياضة بهذا 
اخلصوص، كما أقرت أيضا بأنه يجب 
أن توضع ضوابط ملالبس السباحة في 
الفنادق واملنتجعات السياحية، فيبدو 
لي أن دورها تعدى الدراسة وأصبح 

وصاية على املجتمع، فهل ستنحصر 
اللجنة بدراسة هذه األمور فقط أم 

ستعاين جميع الظواهر السلبية في 
الكويت، والتي لن تستطيع اللجنة 

حصرها ومعاجلتها حلاجتها الى 
مختصني بهذا األمر؟ 

نعلم جيدا إلى أين ستتجه هذه اللجنة، 
لذا ال نريد من أحد أن يقلص احلرية 

التي يتمتع بها اجلميع في الكويت 
ضمن ما نص عليه الدستور، وقد 
تكون نقطة انطالق حملاكم تفتيش 

جديدة. 
هل نحتاج إلى هذه اللجنة رغم 

وجود مؤسسات مسؤولة عن بعض 

الظواهر؟ فمثال املخدرات تقع حتت 
مسؤولية وزارة الداخلية، وتبني هذه 

الظاهرة عبر جلنة الظواهر السلبية 
سيشكل تكرارا في املسؤوليات، 

وبالتالي »تضيع السالفة«، فاألجدى أن 
تتحمل وزارة الداخلية هذا املوضوع 

الختصاصها به. 
عانينا الكثير من الظواهر السلبية، 

ولم تشكل لها جلنة، بل ظلت »تسرح 
ومترح« حتى كبرت وأصبح من 
الصعب انتشالها، ورغم أن هناك 

وجوها جديدة في مجلس األمة احلالي 
إال أنه يبدو أنه لم يتغير شيء، فتبدد 

التفاؤل الذي كان يحمله الكثير من 
الناخبني بعد ظهور نتيجة املوافقة 
على جلنة الظواهر السلبية، هناك 

مشاكل حقيقية تواجه الكويت بشكل 
متكرر ولكن يبدو أن تغطية املرأة 

ومنع االختالط هي أولوياتنا.

katebkom@gmail.com

samy_elkorafy@hotmail.com

Twitter: SaqerG

صالح الشايجي

سامي الخرافي

صقر الغيالني

مطعم أم 
ملهى!!

حكمة اجلد

جلنة الظواهر 
السلبية 
واألولويات 
الضائعة

بال قناع

جرس

دعوة للتفكير

Yousufyacoubq@hotmail.com

د. هند الشومر

د.يوسف يعقوب البصارة

علم الدولة هو رمز وهوية الدولة ويشير إلى الوطنية 
فلذلك يجب على كل مواطن أن يعلم أبناءه كيفية 
التعامل مع علم الوطن باحلب والوفاء واالحترام 

وال ننسى طفولتنا وطابور حتية العلم في املدارس 
حيث كانت تقشعر أبداننا احتراما للعلم مع كل حرف 

من حروف التحية التي كنا نستمتع بها في طابور 
الصباح. ولم أكن أتخيل في يوم من األيام أن أرى أي 

تدخل فني في علم الدولة أو أي استخدام له مما يعطي 
االنطباع بعدم احترام العلم والذي يعبر عن رمز الدولة 
وأداة تعبير عن الوطنية. وما أفزعني كثيرا هو وضع 

علم الكويت في إحدى مواد التوعية الصحية التي 
أصدرتها وزارة الصحة في إحدى املناسبات الصحية 

العاملية التي تصادف األول من ديسمبر من كل عام 
فقد استخدم العلم ضمن إخراج فني ال يليق بالعلم 
وال يحب أي مواطن غيور على وطنه أن يراه بهذا 

الشكل، وأمتنى أن يكون ما حدث هو مجرد خطأ من 
شركة اإلنتاج الفني التي تنتج أفالم التوعية لوزارة 

الصحة في املناسبات املختلفة ألن مثل تلك الشركات 
ال تهتم كثيرا بغير حسابات الربح واخلسارة واملنفعة 
التجارية، ولكن رسالتي للزميالت والزمالء الكويتيني 
الغيورين على الوطن وعلم الدولة والذين لم يراجعوا 

بدقة طريقة استخدام علم الكويت في تلك املادة 
اإلعالمية والتي تعتبر سقطة من الصعب أن تغتفر 

ألن اخلطأ هذه املرة ليس في معدل حدوث أو انتشار 
مرض وليس اخلطأ في نشر أرقام غير دقيقة عن 

الوضع الصحي في الكويت، ولكن ولألسف الشديد أن 
ميتد اخلطأ ليصل إلى رمز الدولة حيث استخدم العلم 
الوطني بطريقة غير الئقة في رسالة التوعية وهو ما 
يستفز مشاعر أي وطني حيال علم الدولة ورمزها. 
ويبدو أن اإلعالم الصحي في وزارة الصحة يحتاج 
إلى الكثير من اجلهد والعمل املخلص حتى ال ينسب 

للصحة بسبب تلك األخطاء عدم التعامل باحترام 
وتوقير مع علم الدولة، وكفانا عبثا باإلعالم الصحي، 

ولنتذكر مئات بل آالف الشهداء الذين استشهدوا دفاعا 
عن علم الدولة وكرامتها، وإن عدم احترام العلم يعتبر 
إهانة لكل قطرة دم طاهرة بذلها كل شهيد دفاعا عن 
علم الوطن وهو رمز وشعار الدولة الذي ال يسامح 

أحدا في عدم احلرص على احترامه والنأي به عن أي 
تصرفات أو ممارسات جتارية غير مسؤولة وغير 

صحية. 

أمر الباري جلت قدرته وقضى بإفراده بالعبادة وقرن 
ذلك، ولعظم األمر، باإلحسان بالوالدين السيما في الكبر 
لكونهما بالبر من األوالد أحوج من غيرهما كما ورد في 

سورة اإلسراء )وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين 
إحسانا( ونهى سبحانه عن التأفف لهما أو التضجر 
واالستشغال بصوت أو حركة، وأوصانا نبينا محمد 

صلى اهلل عليه وآله وسلم بأن نضم والدينا الى أنفسنا 
كخفض الطائر جناحيه لفراخه وكيف ال؟ واألم هي التي 
حملت مولودها وهنا على ضعف، وسهرت عليه الليالي 

وصبرت وحتملت ويالت الدهر والوالد هو الذي ربى 
وكفل وكد وشقي.

نستعرض بعض األحداث ذات الشأن في التراث القدمي 
والتاريخ املعاصر.

٭ جاء رجل من اليمن للحج حامال والدته على ظهره 
مشيا على االقدام، أكرر مشيا على األقدام من وإلى اليمن 

ليؤدي مناسك احلج.
وصادف فيه عبداهلل بن عباس ÿ ترجمان القرآن 

والذي دعا الرسول ژ له بأن يفقهه اهلل في الدين. فقال 
ذلك اليمني يا بن عباس هل وفيت حق والدتي فأجابه كال، 

فإن ما فعلته ال يعادل زفرة من زفراتها يوم ولدتك وما 
نسميه باللهجة الكويتية بطلق الوالدة. أسألكم باهلل عليكم 
هل منا من يكون له قابلية أو مزاج بأن يحمل والديه على 

ظهره لعشرة أمتار؟
٭ كان رجال بارا بوالدته ويحبها حبا جما مخلصا قائما 
على احتياجاتها، وهي تكن له محبة وعطفا، وصادف في 

تلك البلدة ثريا ممن بال الشيطان بأذنيه مبتغيا فساد تلك 
العالقة فأغوى الولد باملال والزوجة اجلميلة ونعيم الدنيا 
إن هو قتل والدته وأحضر له قلبها، اال ان الولد أنف ذلك 
الفعل. ولكن حتت مغريات ابن ابليس استجاب فنحر أمه 
طامعا في الثروة والزوجة حامال قلبها بيده مهطعا لذلك 

الزنديق، إال أنه عثر في الطريق ووقع وكان من قدرة 
مالك امللك أن أنطق القلب! ماذا قال القلب؟

يا ولدي اسم اهلل عليك عسى أال تكون قد أصبت بأذى 
ومكروه فأخذ الرجل يكب التراب على رأسه وينحب، 

ولكن الت حني مناص. فماذا بعد قتل والدته أن يُّجزى؟!
٭ وحكاية رواها لنا أحد خطباء اجلمعة مبسجد العلبان 
بكيفان لسنوات خلت، إذ أفاد بأنه عندما كان في بغداد 
ماشيا في أحد شوارعها ومعه أناس سمع صراخا بأحد 

املنازل يطلب الكف والرحمة فلما دخلوا وجدوا شابا 
مفتول العضالت راميا كهال على األرض يضربه ضربا 

ولكمات. فمن هذا الكهل؟ كان والده! وملا أردنا أن نتدخل 
طلب الكهل أن  نتوقف ألنه وفي هذا املوقع بالذات قد 

نفذ ذات الشيء بوالده! فسبحانك يا اهلل ثم سبحانك يا 
اهلل وسبحانك يا اهلل قد صدقت قول سيد اخللق عليه 

وعلى آله أفضل الصالة والتسليم، يعجل اهلل لعاق والديه 
عقوبته في الدنيا قبل اآلخرة. وحسبي أن يكون ذلك 

مبذلة وخزي وعار وسواد وجه وعدم التوفيق، ولنا أال 
ننسى تأمني الرسول ژ على دعاء االمني جبريل گ 

رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخاله اجلنة. 
يا للخزي واهلل ويا للعار ويا للندامة، ولقوله ژ من 

أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار بعد ذلك، فأبعده اهلل 
وأسحقه، ألم يوص ژ باألم ثم باألم ثم باألم ثم باألب؟ 

فيا غافال ال يغرك منصب أو جاه أو علم أو ثروة أو 
امرأة أهلها ال يخافون اهلل ورسوله أن تكون قد أغضبت 

والديك، فإن كان ذلك كذلك فأبشر بعذاب وفقر ومذلة من 
اهلل ال يفيدك فيها صديق أو ولد أو زوجة.

٭ فيا ويل العاق ويا خزي العاقة من قوله تعالى في 
سورة القيامة: )والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ 

املساق(.

علم الدولة والصحة

وبالوالدين إحساناً

ألم وأمل

قل احلق


