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 ذعار الرشيدي

ثلث حكومة 
جديدة.. ماذا بعد؟!

منذ شــهر أغســطس 
وحتى آخر مقال لي األسبوع 
املاضي ذكرت أن احلكومة 
احلالية ستشهد تغييرا يطال 
ثالثة إلى أربعة وزراء، وهو 
ما حصــل أمس األول وما 
الشهرين  كان يدور خالل 
املاضيني بقوة بني املراقبني 

نقال عن دوائر القرار.
4 وزراء جدد، بعد خروج 
أن حركــة  أي  4 وزراء، 
التجديد طالت تقريبا ثلث 
احلكومة، فهل من شــيء 
سيتغير؟!، احلقيقة انه وكما 
ذكرت في مقالي الســابق 
أن في حالة حدوث خروج 
وزراء ودخول جدد »وهو 
ما حدث« فســتكون هذه 
آخر التغييرات في احلكومة 
احلالية، وهذا التغيير الذي 
حصل أول من أمس سيمد 
في عمر احلكومة شهرين 
قادمني دون مشكالت تذكر 

أو صدامات.
> > >

بقي أن نعــرف ما إذا 
الوزراء اجلدد  كان دخول 
سيقوي التضامن احلكومي 
املفقود ام انه سيكون مجرد 
تطعيم احلكومــة بوجوه 
جديدة؟، ومــا يتبني حتى 
التوازنات  اآلن - وبحسب 
والتيــارات - فالتغييــر 
خرج عن دائرة التوصيات 
التوازنــات  او  املعهــودة 
السابقة التي كانت تخضع 
ملبدأ احملاصصة على األقل 
الواضح  ليــس بشــكلها 

املعهود.
> > >

أما التدوير الذي حصل 
فــي حقائب بعض الوزراء 
فأعتقد أنه ســيكون محل 
خالف برملاني في ظل وجود 
مطالبــات نيابيــة برفض 
بعضهم والتلويح باستجواب 
بعضهم، أي أن باب الصدام 
بني املجلس واحلكومة ظل 
أن يكون  مفتوحا، وميكن 
ســببا في خلق استجواب 
جديــد، رغــم أن الوزراء 
الذين خرجــوا لم يكونوا 

مثار خالف »استجوابي«.
> > >

مرة أخــرى، احلكومة 
اآلن وبشكلها احلالي هي 
حكومة مرحلة مؤقتة كما 
أتصور ويتضح من شكلها 
وهيئتها، بالطبع ال أحد إال 
ويتمنى االستقرار السياسي 
للمرحلة املقبلة وهو ما نأمله، 
خاصة وان احلكومة بأدائها 
وبشكلها القدمي واحلالي قد 
بابا واسعا حملاربة  فتحت 
الفســاد، وأسست مبادئ 
ومفاهيم لم تكن موجودة في 
سابقاتها في العمل اجلدي 
وعلى ارض الواقع حملاربة 
الفساد بشكل اكثر جدية مما 
كان يحدث سابقا، وهو امر 
يحسب للحكومة ويتمنى 
اجلميع استمراره، ويتمنى 
استمرار اتساع رقعة عملها 
اإلصالحي لتطال اجلميع 

دون انتقائية.
> > >

بشكلها احلالي احلكومة 
خرجت من دائــرة كونها 
»حكومة حــل«، ولكن هذا 
ال يعني أنها بعيدة عن أن 
إلى حكومة  أقــرب  تكون 
أزمة سياســية مرتقبة في 
حال استمر الصدام معها 
النواب  من جانب بعــض 
الوتيرة،  في املجلس بذات 
وأمامنا على األقل شهران 
لنحكــم علــى احلكومة 
»ثلــث اجلديدة« من خالل 
قرارات الوزراء اجلدد التي 
سيتخذونها ومدى قبول 
النواب والشعب لها، بعدها 
سيتحدد مصير و»عمر« 

احلكومة.
> > >

الواضــح:  توضيــح 
احلكومة اجلديــدة، وأنا 
باعتقادي أنها جديدة لدخول 
4 وزراء وتدوير 3 وزراء 
آخرين، ســتكون حكومة 
استمرار وليست حكومة 
تخليص العاجل من األمور. 
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د.غنيمة  الحيدر

د.نرمين الحوطي

حبيبي شتبي أجيب لك؟
ماما أبي عصير. وبعد بيض وسمبوسة وجبنة 

ولبنة. وبعد فول. وخبر وكرواساه.
اليوم الثالثاء املطار القدمي خفيف الدم املليء 
باحلركة والبركة الذي يجمع كل ما تريد من شركات 
وبنوك واســتراحات وبخور وعطور متأل املمر 
وليس املطــار الذي يحمل رقم 4 ثقيل الدم الذي 
بني دون إحساس عاطفي الذي يفتقر لكثير من 
أحالمنا، ما علينا املهم. في االستراحة للضيوف 
الطاولة القريبة لي تضم ماما وولدها الغثيث الذي 
ال يأكل بفمه بل بعينه واألم ال ترفض له طلبا، ال 
شعوريا التفّت إليها بكل أدب بعد أن عرفت اسم 
الولد من كثر ما تناديه األم سائلة بعد ماذا تريد؟ 
وقلت لها الطاولة عامرة بكل أصناف الطعام وال 
أظن انه سيتناوله ملاذا لم حتضري له ما سيأكله 
ومــن ثّم نوع آخــر إذا أراد أو إذا كان في معدته 
متســع من اجلوع، تبسمت لي وقالت يأكل اللي 

يشتهي والي مايبيه يخليه.
سكّت وفي داخلي ألم من سوء التربية والقناعة 

التي تعلم من الوالدين.
 أعلن عن موعد إقالع الطائرة والولد املدلل وأمه 
لم يكمال طبقا واحدا ممــا رّص على الطاولة. لو 
كان ما صفته مببلغ يدفع ملا كان هذا احلال ولكن 
بوفيه وانتقت ما لم تأكله والباقي لسلة املهمالت 

لألسف الشديد. 
لم يحترم البوفيه وما عليه انه باق كرر أخذ ما 

تريد ولكن ليس بهذه الطريقة.
إن األسلوب األمثل في التربية هو تربية وتهذيب 
واحترام ملا هو مجاني وبال مقابل كونك من الدرجة 
األولى أو درجــة رجال األعمال وليس من الذوق 
والناس تنظر إليك مســتغربة هذا الوضع املشني 
من غــرف جميع أنواع الطعام للولد الذي يحتاج 
هــو ومن معه إلى تربية خاصة، تربية تعلم ان ما 
لم يؤكل سيرمي بسلة املهمالت ولتتذكر ان هناك 

أناسا يتمنون اللقمة التي تسد الرمق. 
اتقوا اهلل في الزيادة بالطعام وتأكدوا أن البوفيه 
في أي مكان فرح، عزمية، استراحة، وجد ملن يتذوق 
الطعام وليس من يكدسه. أحبتي لنحمد اهلل على 
النعم التي ال تعد وال حتصى من خيرات اهلل علينا 
في الوطن ونأكل ما نشتهي خارجه ولدينا اإلمكانية 
بذلك. نعمة يجب ان نشكر اهلل عليها ونحفظها. 
حفظكــم اهلل واطعمنا معكم من ثمار اجلنة ولكم 
أن تعلموا أطفالكم املدللني حسن استخدام الطعام.

»أعتقد أنه من األهميــة مبكان أن تكون لدينا 
مثل هذه األفالم السياسية ألنها تعكس بالفعل ما 

يجري هناك«.
ذلك ما قاله ديتر كوسليك مدير مهرجان برلني 
السينمائي عن فيلم Taxi بعيدا عن الظروف السياسية 
التي تخص املخرج والفنان واملبدع »جعفر باناهي« 
إال في نهاية املطاف السينمائي ما يخص سطورنا 
وما نســلط عليه إضاءتنا من خالل مقالتنا اليوم 

.Taxi هو فيلم
في البدء وجب علينا الشكر لدار اآلثار اإلسالمية 
على دعوتها الكرمية حلضور عرض فيلم Taxi الذي 
مت عرضه في تاريخ 12/20 املوافق يوم اخلميس، 
تدور أحداث الفيلم ما بني الكوميديا السوداء وما بني 
التراجيديا وجميع أحداث الفيلم ما هي إال الكشف 
عن احلقيقة من خالل ركاب التاكسي، فالسائق هو 
البطل الذي اختار من عمله على التاكسي شبكته 
الدرامية التي أحيكت دراميا من خالل ركاب التاكسي، 
فمن خالل احملاورات واحلوارات التي حتدث داخل 
Taxi بني كل من السائق والركاب تكشف لنا اجلو 
العام في طهران بأسلوب »كوميديي × مبكي«، فتارة 
يكون احلوار نابعا من الكوميديا الســوداء والذي 
قام ما بني إحدى السيدات وراكب آخر من الرجال 
وقام احلديث بينهما على األوضاع التي حتدث في 
بالدهما، منهم الرافض لها واآلخر قابل ومؤمن بها، 
وينتهي احلوار بعدم االقتناع من الطرفني ونزول 
كل منهمــا للمكان املراد الوصول إليه والســائق 
جنده مستمعا ال يتدخل في احلوار، ويبدأ احلدث 
التالي بصعود شخصية جديدة يحمل حقيبة ومن 
احلوارات القائمة بينه وبني سائق التاكسي وبعض 
االتصاالت الهاتفية التي كانت تقطع احلوار بينهما 
تكشف لنا عن هوية الراكب اجلديد بأنه بائع سرى 
ألقراص دي ڤي دي مسجل عليها أفالم سينمائية 
من هوليــوود وأثناء جتول البائــع بـ Taxi لبيع 
أفالمه يوقف أحد املارة التاكسي إلنقاذ رجل أصيب 
بحادث مروري وتكون زوجته معه وتريد أن تذهب 
بزوجها ألقرب مستشفى وبالفعل يركبا السيارة 
فيقوم املصاب بالطلب من السائق بتصويره من 
خالل هاتفه ليقول وصيته التي يوصي بها لزوجته 
وبالفعل يفعل، أحداث كثيرة وعديدة تكشــف لنا 
احلياة وما حتمله من خبايا وضغوط سواء أكانت 
سياســية أو اجتماعية وغيرها من ظروف إلى أن 
يأتي لنا املســتقبل واألمل الــذي يكمن في فتاة 
صغيرة ترتدي الزي املدرسي تركب التاكسي ومن 
خالل احلوار القائم بينها وبني الســائق نعلم أنها 
ابنــة أخيه تقوم باحلديث معه عن الكثير والعديد 
من املواضيع من هذا احلوار الذي يكشف لنا كيف 

يفكر ويرى مستقبل إيران. 
٭ مسك اخلتام: شكرا لكل القائمني واملسؤولني في 
دار اآلثار اإلسالمية على هذا التنويع في برامجهم 
الثقافية والفنية واألدبية املقدمة للمجتمع الكويتي 
واملقيمني على أرض عــروس اخلليج.. جميل أن 
منتلك مرآة تعكس لنا حضارات وثقافات اآلخرين.

استراحة 
املطار

Taxi

وقفة

محلك سر

مقالنا اليوم موجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح يحمل رسالة من أهالي 
منطقة أبواحلصانية، وما يشــعرون به من اخلجل 
باالتصال املتكرر لعمليات الوزارة ملواجهة االستهتار 
احلاصل في املنطقة من ازعاج حتى ان العاملني فيها 
الذين تعجز الكلمات عن شكرهم لتجاوبهم ويتابعون 
االتصال الحقا ملعرفة مــا اذا مت تنفيذ األمر جتاه 
البالغ وال ننســى دور مديرية أمن مبارك الكبير، 
ولكن األمر يتعلق بسلوك يومي ال ميكن للبالغات 
ان تتصدى ملثل هذه السلوكيات املزعجة التي حتدث 
مساء كل يوم مبنطقة أبواحلصانية الشريط الساحلي 
بعد قيام بلدية الكويت بقرارها السيئ والبعيد عن 
التخطيط العمراني السليم بالسماح باقامة مجمعات 
جتارية عشوائية وسط مســاكن املواطنني ودون 

وجود أي ضوابط لعملها وما تسبب ذلك من قدوم 
رواد بأعداد كبيرة للمنطقة الهادئة سابقا ولساعات 
متأخرة من الليل وتلبية الطلبات اخلارجية وما ينتج 
عن ذلك مــن صخب وازعاج وإقالق الراحة ناهيك 
عن الباجيات وأصواتها املزعجة ومضايقة املشاة من 
العائالت وأصوات الشباب العالية الذين ال يقدرون 

راحة اآلخرين.
معالي الوزير: مطلبنا نحن الســكان ان تكون 
هناك نقطة أمنية ثابتــة ان لم يكن مخفر، بجانب 
مقر املختــار للحفاظ على أمن املنطقة من العابثني 
فيها وال رادع لهم بعد اهلل عز وجل إال أنت بإصدار 
أمرك بإنشاء تلك النقطة األمنية، عالوة على تكليف 
اإلدارة العامة للمرور حتديد اجتاه الشوارع الداخلية 
املجاورة للتخفيف من االزدحام الذي ال يطاق بسبب 

تلك املجمعات التجارية وخاصة عند املدخل الرئيسي 
لقطعة 11عند االشــارة الضوئية ووضع العالمات 
املرورية التي متنع وقوف السيارات عدا أصحاب 
السكن أمام مســاكن املواطنني املقابلة للمجمعات 
التجارية ليتسنى مخالفتهم، وكذلك حتديد مواعيد 
وساعات دخول الشاحنات وخالطات األسمنت، أسوة 
باملناطق السكنية األخرى.. واألمل معقود باصدار 
توجيهاتك فورا ولك منا الدعاء والثناء، وهذا ما نتوسمه 
منك )وفزعتك( لتقوم اجلهات املعنية بدورها لرفع 
املعاناة والتنسيق مع بلدية الكويت لتحديد ساعات 
عمل املطاعم للتخفيف الى حد ما  مما سببته بلدية 
الكويت لسكان املنطقة، لكي ينعموا بالهدوء والراحة 
حالهم حال املناطق الســكنية األخرى...ونأمل أال 

يطول األمر بالتنفيذ. 

قبل فترة، وحتديدا في عام 2011 قمت بدق ناقوس 
اخلطر وحذرت وزارة الصحة مرارا وتكرارا من 
ترويج بعض الصيدليات لألدوية اخلاصة بالبشرة 
والتنحيف وتقليل الوزن، خاصة في محافظة اجلهراء.

وسبق أن خاطبت إدارة الرقابة الدوائية وتزويدها 
بعدد من اإلعالنات اخلاصة بإحدى الصيدليات والتي 
تقوم بترويج بعــض منتجاتها من خالل كورس 
يتم إعطاؤه للشــخص دون أي استشارة طبية، 
وإمنا على يد بعض الصيادلة، ورغم املناشدات لم 
حترك الوزارة ساكنا جتاه تلك القضية ومت طرح 
املوضوع مرة أخرى قبل أشهر ودعوت من خالل 
زاويتي اجلهات الرقابيــة بالوزارة لعمل حمالت 
مفاجئة على بعض الصيدليات كي تشاهد احلقيقة 

على ارض الواقع.
الــوزارة حتركت بعد حادثة أمس إثر بالغ من 
إحدى املواطنات يفيد ببيع منتجات خاصة بالبشرة 
تروج لها بعض الصيدليات وهذا ما كنا نحذر منه.

الوكيل املساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية 

في وزارة الصحة د.عبداهلل البدر مت تعيينه مؤخرا 
ونعلم أنه ال يتحمل أخطاء من سبقه، لكنه مسؤول 
عن غياب اجلانب الرقابي لعمل تلك الصيدليات ما 
شجع بعضها على مخالفة القانون، والدليل على 
ذلك توعده للصيدلية املذكورة واتخاذ اإلجراءات 

القانونية جتاه املنشأة والعاملني فيها.
هناك كوارث أخرى متارس في بعض الصيدليات 
وبحاجة إلى نفضة شاملة منكم، فقد حتول بعضها 
إلى بقاالت تعرض على األشخاص عددا من املنتجات 
لتسويقها دون مباالة باألضرار التي سيخلفها هذا 

الدواء أو ذاك.
الوزارة وعلى لسان وكيل األدوية تؤكد أن هناك 
مخالفات أخرى مت حتريرها وهذا يؤكد لنا غياب 
اجلانب الرقابي على الصيدليات التي أصبح عددها 
كبيرا جدا وبعض العاملني فيها يلقب نفسه بخبير 
جتميل أو تغذية والرقابة الدوائية في سبات عميق.

يجب التحرك قبل وقوع كارثة ال حتمد عقباها 
وتكثيف فرق التفتيش علــى جميع الصيدليات 

للتأكد من التزامها بالشروط واألنظمة اخلاصة ببيع 
األدوية والتأكد من مؤهالت العاملني ومطابقتها مع 

التخصص. 
الغريب أن بعض الصيادلة يقوم بترشيح أنواع 
من األدوية بهدف التســويق لشركة معينة على 
حساب صحة الناس، وخير شاهد اإلعالنات التي 
يتم تداولها عبر برامج الواتساب وكذلك املجالت 
اإلعالنية املنتشرة في مختلف مناطق الكويت إضافة 
إلى توفير خدمة التوصيــل لألدوية والتي تؤكد 
الوزارة منعها متاما حســب قانون مزاولة املهن 
والقرارات املنظمة التي تنص على أن عملية البيع 

تكون داخل الصيدلية.
نتمنى من أن نسمع في القريب العاجل أنه مت 
إغالق أو ســحب تراخيص الصيدليات املخالفة، 
وإذا حتتاجون مساعدة في ذلك فقط اطلعوا على 
املجالت اإلعالنية لتعرفوا كثيرا من هذه الصيدليات 
ومواقعها ومخالفاتها، فحاسبوها فورا حفاظا على 

أرواح الناس. 

رغم سفراتي الكثيرة الى مختلف أنحاء العالم، 
إال أنني لم أكن قد زرت الدوحة من قبل، لذا عندما 
وصلتني الدعوة ملشاركة األشقاء في قطر احتفاالتهم 
بالعيد الوطني هذا العام، والذي يوافق 18 ديسمبر لم 
أتردد في قبولها، السيما أن عيد أي دولة خليجية 

هو بال شك عيد لنا.
سافرت الى الدوحة ميلؤني الشوق لرؤية ما تشهده 
قطر من تقدم وتطور في مختلف املجاالت، واالطالع 
عن قرب على ما تتحدث عنه وسائل اإلعالم سواء 
القطرية أو العربية والعاملية عن الســباق مع الزمن 
الذي تشــهده قطر لترتدي ثوب الرخاء واالزدهار، 
وفي احلقيقة منذ اللحظة االولى التي وصلت فيها 
الى الدوحة كنت على موعد مع االنبهار، فقد وجدت 
مطارها الدولي على أعلى مستوى من الرقي لدرجة 
أنني ظننت نفسي في أحد مطارات أوروبا أو مبطار 
لوس أجنيليس، فصاالت املطار على أعلى درجة من 
الفخامة ومرافقه حتمل كل مستويات التميز، أما عن 
استخدام التكنولوجيا احلديثة في أروقته فحدث وال 
حرج، وهو مشيد على مساحة كبيرة جدا وقد جعل 

منه األشقاء القطريون محطة دولية لـ »الترانزيت«، 
حيث ميكن للمسافر من خالله االنتقال الى أي وجهة 
في العالم بسهولة ويسر وبأقصى سرعة.. كل ذلك 
مع تعامل يأسرك مبا جنده من ترحاب ورقي وأخالق 

نبيلة من جميع العاملني في املطار.
ومبجرد خروجك من املطار جتد احلضارة احلديثة 
تعلن عن وجودك في دولة فتية توفر ملواطنيها واملقيمني 
فيها كل سبل الرفاه بكل ما توصلت اليه التكنولوجيا 
احلديثة في مختلف مجاالت احلياة من طرق ومنشآت 
حكومية ومبان ســكنية ومنشآت ترفيهية، أما عن 
املنشآت الرياضية فحدث وال حرج، حيث تواصل قطر 
استعداداتها الستضافة كأس العالم 2022 مبنشآت 
ومؤسســات قد تفوق في متيزها وضخامتها تلك 

املوجودة في كثير من دول العالم املتقدم.
3 أيام قضيتها فــي قطر كانت مليئة بالبهجة، 
فال تذهب الى مكان إال وجتد ما يســرك من ترتيب 
وتنظيم وفخامة وجمال وتطور تكنولوجي مبوازاة 
كرم الضيافة وحسن االستقبال مع العادات العربية 

اخلليجية اجلميلة.

أما مظاهر االحتفال بالعيد الوطني القطري فقد 
اشتملت على أنشطة تأســر القلوب والعقول مبا 
تضمنته من تنوع ومتيز، إذ جمعت بني االنشــطة 
الثقافية واأللعاب النارية واحلفالت الشعبية والفنية، 
وجميع هذه االنشطة جاءت بشكل عصري يحتفي 
باملاضي اجلميل ويربط االجيال اجلديدة بتراث آبائهم 
وأجدادهم العريق، وفي الوقت ذاته كانت هناك أنشطة 

حتتفي باحلاضر وتستشرف آفاق املستقبل.
ال شك أن ما تشهده الشقيقة قطر من تقدم وتطور 
يثلج قلوبنا جميعا ويسعد كل مواطن خليجي، فقوة 
أي دولة تعود بالنفع على الدول األخرى، في منظومة 

مجلس التعاون اخلليجي.
أما اخلالف السياسي بني الدول الشقيقة فندعو 
املولى عز وجل أن ينتهي قريبا وتعود العالقات كما 
كانت في ظل املســاعي احلميدة من قائد اإلنسانية 
احلكيم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

حفظه اهلل.
وفي اخلتام أشــكر كل األشقاء في قطر وأدعو 

لهم باملزيد من التقدم واالزدهار.

يقول: قمت بزيــارة أصدقائي في مخيم لهم 
نصبــوه جنوب البالد، وبعــد االنتهاء من وجبة 
عشاء من طبخ الشيف )بوبدر( عزمت األمر للعودة 
للبيت بسيارتي القدمية، لم أقطع مسافة طويلة في 
طريق عودتي حتى أعلنت احتجاجها على املجيء 
بها للبر عبر طرق شديدة القسوة، وذلك بارتفاع 
حرارتها فجأة فأوقفتها فورا على جانب الطريق 

ألتدبر أمر عودتي. 
يقف صاحب سيارة أجرة )وانيت( يسترزق اهلل، 
اتفقت معه على إيصالي البيت مقابل مبلغ من املال 
فانطلــق بنا، بادر راعي الوانيت بفتح حوار معي 
بعــد ان اعتقد أني من احد اإلخوة الوافدين، ألن 
مالبسي ملطخة بوساخة الشارع وزيوت ماكينة 
السيارة وأمتلك سيارة قدمية لم متكني حتى من 
الوصول لهدفي ليفتح معي احلوار ســائال: األخ 
من وين؟ فرديت عليه بســؤال: ماذا تعتقد.. من 
أي بلد أكون؟ يكمل: كنت استدرج راعي الوانيت 
حتى يطمئن بأني غير كويتي خاصة ان مالمحي 
تبتعــد كثيرا عن مالمح الكويتي أهل الديرة حال 
ارتداء لباس غربي، لقد وجدتها فرصة لكشــف 

آراء بعــض الوافدين عن بلدي الكويت! بدأ راعي 
الوانيت بالتفكير بالرد على سؤالي.. ثم أجابني هل 
انت من بلد )......(؟ فجأة صرخت: صح.. انا من 
بلد ).....(. قلت له: وانت من وين؟ قال: جيرانكم.. 
أهال وســهال.. منذ متى وانــت في الكويت؟ منذ 
نصف قرن وأنا استرزق وأكّد على هذا الوانيت 
ليل ونهار واألبناء كلهم في جامعات أجنبية بعد ان 
درسوا في مدارس الكويت، وأم العيال تطبخ وتبيع 
وتوصل للبيوت )Delivery( وعندها انســتغرام.. 
وانت؟ )بطريقة استدراجية( انا موظف في محل 
حلويات كنت مبهمة توصيل )صينية كنافة( ألحد 

مخيمات الكويتيني!
يسير الوانيت بنا على الطريق السريع الذي 
حتلى باملخيمات الربيعية ميينا ويســارا. راعي 
الوانيت: يا أخي الكويتيون مغرمون بالبر ومبثل 
هذا الوقت من كل عام تزداد إيراداتنا واحلمد هلل. 
أفهم من ذلك انك ال تبدل الكويت بأخرى من الدول 
لالسترزاق بها؟ راعي الوانيت: انت من بلد )...( وأنا 
مــن بلد )....(، وكما قلت لك اننا جيران وال بيننا 
اآلن كويتي.. كلمة حق أقولها كما قلتها وأكررها 

ألسرتي لن جتدوا مثل الكويت بلدا يعيش به الوافد 
وقــد حتقق له احلد األدنى من العيش الكرمي وال 
نحتاج اكثر من ذلك! )في سياق االستدراج( يرد عليه 
قائال: نحن الوافدين نحتاج أكثر من ذلك! )خوفا 
من اكتشاف أمره ينهي احلديث في هذا املوضوع(
راعي الوانيت: مثل )إيش(؟ يجيب: إقامة دائمة 
مثال!! احمد ربك يــا أخي نحن نتمتع مبميزاتها 
املهم انك تكون )بالسليم( هذا كل املطلوب منك.. 
يعاود الصمت ثم يقول لراعي الوانيت: )ادخل هذه 
املنطقة فأنت قريب من بيتي. راعي الوانيت وقد 
بدا عليه التوتر: بيتك؟ قف هنا لو ســمحت هذا 
هو بيتي! وسط انبهار راعي الوانيت الذي التزم 
الصمت ويرد عليه بكلمة واحدة )احلمد هلل على 
السالمة( كم حسابك؟ 5 دنانير.. تفضل هذه 20 
دينار وتســتاهل اكثر فأنت من اإلخوة الوافدين 
األوفياء لهــذه األرض.. كثر اهلل من أمثالك معاك 
أخوك فالن الفالني وإذا احتجت يوما اي شــيء، 
تذكر ان لك أخا كويتيا تعرف عنوانه جيدا.. على 
فكرة انا لم أكذب عليك إال قليال، لقد أكلت )كنافة 
باجلنب( جلبتها ألصدقائي بنفسي!! تصبح على خير.
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