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حكايات

هجرت أن��ا ال��زاد من فرقاك يا خلي

تدوير ...مديري إدارات

ثور...ونص!

ش���روى م��ري��ض ال��ب��دو ام��ج��در خلي

انتهى وكيل وزارة من إجراء تدوير

اضحت فياض الخال من عزوته خلي

التقى «ثور باإلجماع» ع��دد اً من القرود

للشيطان الذي تخلى عن أفعالها وهو

• من�صور اخلرقاوي

بهم أشد ترحيب ،بقوله« :نحن نحبكم
حب ًا  ،كما يحب القطو «الصبور»!

حياء ما يسوون فعايلكم»!

اهلل اك���ب���ر أن����ا ب���م���وت م���ن ع���وده

آفاق

المعروفين بالهياط كثير الدسم ،ورحب

ودخل الثور إياه الملعب بقوة ،باعتبار
أن لديه قاعدة رخيصة باعت نفسها

يردد« :حتى ربعنا الشياطين عندهم ذرة

بين عدد من مديري اإلدارات ،بعد

أن تبين أن البعض يمرر معامالت
غير مكتملة.

ال��ق��رود ال��م��دس��م��ة ش��وارب��ه��م نفخوا
الثور الصغير بقولهم« :شقد أنت رائع

بعطاياك»!

• جحا

أ.د.نورية الرومي

وسع صدرك

جعفر محمد

برلمان الورود أو األحذية

بقالة الشهيد

بكل جل�سة من جل�سات جمل�س الأمة ،وكل عام يتلوه �آخر
تزداد قناعتنا ب�أن الدميقراطية والد�ستور ال ن�ستحقهما،
فهما لل�شعوب املتح�رضة املثقفة ثقافة برملانية
عالية ،حافظة ملواد د�ستورها� ,إن مل تكن مثقفة بثقافة
عاملية عامة ،ال ل�شعوب ثقافتها الفو�ضى ،والردح،
وال�صحراء ،و�رشيعة الغاب ،والت�شابك بالأيدي،
وال�رضب بالنعال والأحذية .
ظاهرة بد�أت تطفو على �سطح بع�ض جل�سات الربملان من
فو�ضى د�ستورية ،وتدين لغة احلوار ،والنربة العالية،
وال�رصاخ عند بع�ض �أع�ضائه حتى و�صفت ب�أنها لغة
خارجة عن القيم الربملانية والدميقراطية ،وعدم فهم
حلدود الأدوار املناطة بهم ،فغاب م�صطلح الدميقراطية
والرقي وا�ستبدل بالدكتاتورية والتدين ،وخلط بني
ال�سلطتني الربملانية والت�رشيعية �سعيا لتقلي�ص ال�سلطة
الت�رشيعية متهيدا لإحكام قب�ضتهم على امل�ؤ�س�سات كافة
بزحف نيابي ممنهج على �صالحيات ال�سلطة التنفيذية،
فبدت احلكومة �ضعيفة غري قادرة على املواجهة �أو حت�صني
نف�سها من �أمثال ه�ؤالء النواب ,فراحت تقدم التنازالت لهم
الواحد تلو الآخر� ،إلى �أن و�صلت للخ�ضوع واخلنوع لهم،
الذين مل �أ�سمع لهم يوم ًا نطقا عربيا ف�صيحا ،وال لهجة
كويتية تراثية يعتد بها ،فو�صلنا �إلى ما يحزننا وبد�أت
قناعتنا تتبلور ب�أن �أمثال ه�ؤالء النواب نتاج �إفراز بيئة
خا�صة ،ورحت �أ�شحذ الذاكرة �أ�ستذكر لهم موقفا وطنيا،
�أو قانونا ت�رشيعيا يفيد البالد والعباد ،فلم �أجد لهم �إال
م�صالح تخدم �أفراد �أ�رسهم� ،أو قبيلتهم� ،أو مذهبهم� ،أو
حزبهم� ،أو دائرتهم ،ونتنف�س ال�صعداء �إذا تكلم املثقف
واخلبري والقانوين .
جل�سة جمل�س الأمة ال�شهرية التي ا�صطدم فيها رئي�س
املجل�س مع �أحد النواب وتناقلتها و�سائل التوا�صل
االجتماعي هي لي�ست حمزنة فقط ،بل تعدتها �إلى
الكارثة ،كما و�صفتها جريدة ال�شاهد يف �صفحتها الأولى
ب�أنها «جل�سة ردح نيابي»� ,شاركها يف هذا امل�صطلح
�صحف �أخرى� ,إنها فع ًال جل�سة حمزنة بتاريخ برملان
الكويت وانك�سار ل�شعبها .
يقول «ون�ستون ت�رش�شل»� « :إذا �أردت �أن تعرف �أي �شعب
يف العامل انظر �إلى برملانه ومن ميثله فيه وبعدها
�سوف تعرف �أي ال�شعوب �dستحق رمي الورود عليه �أو
�رضبه بالأحذية» .

مل يعبث بعقولنا �أح��د ،كما عبث
امل�ؤرخون يف نقل ما �أرادوه ووافق
هواهم،فكتبوا حتت ت�أثري ال�سلطة
واملال واالوامر وهواهم ما كتبوه،
و�سلمنا نحن ب�أنه التاريخ الذي ال
يقبل النق�ض وال النقد وال التمحي�ص،
فجاءت قد�سيته من مباركة االجيال
تلو االخرى حتى بات واقع ًا «غ�صنب
عليك وعلى يدك» ،ولكي ال ابتعد
ك��ث� ً
يرا يف ت��اري��خ الأم���ة العربية
وامتنا اال�سالمية فينالني �سخط
ال�ساخطني و«لقافة املتليقفني»،
ف�إن نظرة منك عزيزي القارئ لكتب
الت�أريخ اخلا�صة ب��دول اخلليج
�ستجعلك تب�صق على ت�أريخ امريكا
واوروبا والروم والفر�س والعرب
يف االزم��ان ال�سالفة ،فالق�ص�ص
والروايات واحلكايات التي اطلعت
عليها كانت جميعها برعاية م�سيلمة
الكذاب.
الغريب بالأمر ان بع�ض تلك الكتب
م��ق��ررات للدرا�سة ومنها ي�ستلهم
الباحث بحثه ،وان اعجب ما قر�أته
لأحدهم وهو ي�ؤرخ حلرب اجلهراء
قبل  100عام م�ضت فيقول« :كان
ج��دي ،رحمه ال��ل��ه ،يجل�س عند
البقالة» ثم ينتقل يف مكان �آخر
فيقول عن جده ال��ذي كان جال�س ًا
عند البقالة انه قاتل قتال االبطال
وي�ؤكد ذلك �صديق جده الذي كان
م�صاب ًا بال�شلل يف حينها! وال ان�صحك
عزيزي القارئ ان تقر�أ الكتب التي
تتحدث عن تاريخ ال�شعراء واحلكام
والفر�سان ،ف�إن فيها احداث «باباي
ما �سواها».
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