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في مراح����ل العمر وعند محطات احلياة، متر علينا أس����ماء 
ووجوه كثيرة، منهم من لم يزل يس����كن في دائرتنا، ومنهم من 
غادر بهدوء، وآخرون أحدثوا ضجة عند غيابهم، ولكن كل واحد 

منهم ترك لدينا انطباعا خاصا عنه.
أحدهم.. تشعر بأن الدنيا بخير كلما ذكرته.

وأحدهم.. تزداد دقات قلبك ش����وقا، لو ذكر اس����مه أمامك أو 
حملته.

وأحدهم.. تتمنى لو أن الزمن عاد ما وثقت به وال عاشرته.
وأحدهم.. تذكره كلما اش����تدت الهموم حولك، وانك لس����وء 

احلظ فقدته.
وأحده����م.. يعصرك الن����دم حينما تذكر أن����ك بحماقتك قد 

خسرته.
وأحدهم.. يدمع فؤادك لذكره، ألنك القريب الذي خذلته.

وأحدهم.. تفتقده كلما اكتشفت شيئا في احلياة، وتتمنى لو 
تناقشت معه وحاورته. 

وأحدهم.. تبكي لفراقه، ألنه األمان الذي متنيته.
وأحدهم.. تش����بهه بالش����يطان، لو يظه����ر ثانية في حياتك 

لرجمته.
وأحده����م.. كما ج����اء في حياتك ذهب، وم����ا خرجت مبعنى 

لوجوده وال فهمته.
وأحدهم.. حتتاجه كلما ضاقت بك، فكم آنس����ك في الشدائد 

وآنسته.

وأحدهم.. تبتس����م كلما ذكرته، فكم جمعت بينكما الشقاوة 
واللعب ومازحك وأضحكته.

وأحدهم.. تكره س����ماع اس����مه، ألنه يذك����رك بالذنب الذي 
ارتكبته.

وأحدهم.. يفوح حولك عبير روحه، ألنه كان أغنيتك والشعر 
الذي كتبته.

وأحده����م.. تعتقد لو رجع في يوم إلى دنياك، ألخذت بثأرك 
منه وعاقبته.

وأحده����م.. تتمناه كل حلظة ألنه نصفك الثاني الذي أضناك 
البحث عنه حتى وجدته. 

وأحدهم.. تآلفت مع����ه ولكن لم تره ولم يرك، وحالت بينك 
وبينه احلدود وأضعته.

وأحدهم.. وددت لو عاد إلى حياتك، لتقول له عن ش����عورك 
الذي أخفيته. 

وأحدهم.. يشعرك بأنك كم أنت مخطئا عندما فتحت له باب 
بيتك وصادقته.

وأحدهم.. ذهب عنك وال ي����دري انه أحدث في فكرك انقالبة 
ألنك وثقت به وصدقته.

وأحدهم.. كان يوم حضوره عندك ال شيء، وعندما غاب عنك 
اكتش����فت انه كان كل شيء، وددت يوم رحل ترك لك قلبك، وال 

يخبرك غيابه أنك الذي حططت من قدره وظلمته.
Falcom6yeb@yahoo.com

هناك مثل مص���ري قدمي يتداوله كبار الس���ن عندما 
يعقبون على موقف يكون أساسه احلسد، حيث يقولون: 
»عضة أس���د وال نظرة حس���د«، أي انهم يقبلون بعضة 
األسد وكلنا نعلم أنها قاتلة، إال أنهم يقبلون بذلك املصير 
مقابل أال يصابوا بنظرة احلسد، وهذا ال يقتصر فقط على 
مصر بل إننا إذا ألقينا نظرة واسعة على العالم العربي 
سنجد أن األغلبية يؤمنون بوجود احلسد ودائما يبحثون 
عما يحميهم ويقيهم من أعني احلاس���دين ومنهم أنا، وال 
أس���تحي من هذا رغم أنني أحمل درجة الدكتوراه، وقبل 
أن أخوض معكم فيما أصبو إليه من مقالتي سأذكر لكم 
مثاال بسيطا ليبرهن لكم إلى أين وصلت عقولنا، في يوم 
ما كان صديقي بو مرزوق »عف���وا ترى كل أمثلتي على 
الرجال بحكم مجال عملي« مغادرا خارج البالد وعندما أتى 
وقابلته في العمل قام بسرد ما حدث له من أهوال مؤسفة 
في سفرته، وإذ بي بعدما انتهى من حديثه منتظرا ردي 
الذي لم يعجبه حيث طلبت منه أن يرتدي شيئا من ثيابه 
باملقلوب؟ وهنا وج���دت نبرة صوته تغيرت كما لو أنه 
يريد أن يقول لي: هل جننِت؟ وبطريقته املؤدبة كعادته 
استنكر حديثي ملا أحمله من علم وثقافة، فقلت له رغم ما 
أحمله من علم إال أنني أؤمن باحلسد واحلاسدين، ولست 
أنا فقط بل يوجد الكثيرون ممن يحملون شهادات علمية 
وميتلكون مناصب قيادية وجتدهم يخشون من احلسد، 
وإذ بأبو مرزوق يستغرب حديثي املعزز بأسماء معينة 
لها شأنها ومركزها ليس فقط في الكويت بل في الوطن 
العرب���ي، وهنا تكون انتهت قصة أبو مرزوق وس���فرته 

وعدم تصديقه ملا قلته عن احلسد وأهواله. 
اليوم أجزم من خالل ما سردته عن احلسد وما يفعله 
من أهوال في البش���ر بأن الكويت أصيبت بعني حاسدة 
جعلت احلس���د يتغلغل في نف���وس بعض من أهلها، قد 
يستغرب البعض من حديثي ولكن أطلب من كل من يقرأ 
مقالتي أن يأتي بورقة وقلم ويقوم بعمل مقارنة للكويت 
ما بني قبل التسعينيات وما بعدها سيجد فروقا شاسعة 
وظواهر جديدة لم نعهدها من قبل واألس���باب ال نعلمها 
ولكن من خالل ما نقرأه ونشاهده في تلك اآلونة جند أن 
السبب الرئيس���ي هو احلسد، األغلبية أصبحت تترصد 
لآلخرين مبا يفعلونه وما ميتلكونه، وما زاد عليهم من 
مراكز أو مال، حيث ال يجد احلاسدون غير كلمات تشوه 
بعض من وصلوا إلى العال، وال أعني بكلماتي أنه ال يوجد 
فس���اد، لكن »إذا خليت خربت«، ولألسف أصبح البعض 
ينظر بعني واحدة فقط وهي احلس���د الذي قد يتس���بب 
في اخلراب والهالك، ومنه أصبحنا مجتمعا يندب حظه، 
ويعشق الكس���ل والدجل، ال يريد العمل وال التفكير في 
املستقبل، أصبحنا عيونا مترقبة للبعض الكل ينظر لآلخر 

ونخشي املستقبل، الكل ينتظر موت اآلخر.
وأذكر الكلمات التالية لعلها تبعد عنا نفوس احلاسدين 
وأعني الناظرين: »ليس خطأك أن تولد فقيرا، ولكن خطأك 

أن متوت فقيرا - بل غيتس«.
> > >

كلمة وما تنرد: ش���كر ملنظمة الصح���ة العاملية على 
عدم تأييدها لتأجيل الدراس���ة في الب���الد والدعوة إلى 
التوعية والترصد الوبائي إلنفلون���زا اخلنازير واتباع 
اإلجراءات الصحية السليمة وترسيخ كل ما يلزم حملاربة 

هذا الوباء. 
atach_hoty@hotmail.com

نرى املتغيرات واملخاطر التي تس����ود البالد ومن أهمها 
إنفلونزا اخلنازير وحريق اجلهراء واملأساة البيئية في محطة 
مشرف، وبالتالي فإن القوانني في الدولة تبنى على ردود الفعل 
وإن صح التعبير تقوم املواقف السياسية على ردود فعل، فمن 
األجدر أن يكون هناك وطن مبني على مقاييس ومعايير لها 
رؤى مستقبلية تعالج القضايا احلالية واملستقبلية بنظرة 
ثاقبة، ال أن ننتظر املأساة تأتي والكارثة حتل ومن ثم نرى 

التحرك السريع من الساسة واملسؤولني. 
إذا رجعن����ا إلى الوراء نذكر مأس����اة الكويت الكبرى في 
تفجيرات املقاهي ثم انتقلت إلى مؤسس����ات الدولة إلى أن 
طالت أمير القلوب الراحل املغفور له بإذن اهلل الشيخ جابر 
األحمد، وكانت ردود الفعل ردودا وقتية بإيجاد احلراسات 
على املواق����ع احليوية، وال جند هذه االحتياطات إال بعد أن 
حتل مصيبة أو كارثة مثل وضع احلراس����ات على وزارات 
الدولة واملنشآت النفطية بعد األيام السود في تلك احلقبة 

بعدما حلت بها التفجيرات.
ونرى اليوم املشهد يتكرر في جميع املشاكل واملعضالت 
التي تواجه الدولة، فعسى أن يكفي اهلل الكويت ويحميها من 

كل مكروه، وردت الفعل ال تكون إال بعد حدوث الكارثة.
نلتمس من املسؤولني وصناع القرار أن تكون هناك نظرة 
ثاقبة، وإيجاد مركز طوارئ يدق ناقوس اخلطر املبكر، وينبئ 
الدولة مبكامن اخلطر وكيفية مواجهة تلك املصائب، ونرجو 
أيضا من املس����ؤولني اتخاذ االحتياط����ات والتدابير الالزمة 
والس����ريعة من الغاز الفتاك اثر تعط����ل معاجلة املصارف 

الصحية ملخرجات مياه الصرف من محطة مشرف.
نسمع مبا يسمى مبركز إنذار مبكر لتوخي احلذر من أي 
كارثة أو مخاطر تظهر بوادرها مسبقا ليكون لها احلل الناجع 
والدائم يعمل كوحدة قياس للخطر، هل يا ترى سنستفيد 

من الدروس؟ 
نسأل اهلل العلي القدير أن يحفظ هذا البلد العزيز على 

قلوبنا من كل مكروه.
Dr.alnami@yahoo.com

قب����ل 5 أعوام تقريبا وحتديدا ف����ي انتخابات عام 2003 ُطلب 
مني تغطية إحدى الندوات االنتخابية وكانت ملرش����ح أقام مقره 
االنتخابي داخل مواقف سينما غرناطة ولم أعرف حتى اآلن ملاذا 
اختار ذلك املرش����ح هذا املكان بالتحدي����د، كان املقر ممتلئا حتى 
آخره باجلمهور ومع بداية الندوة وما ان بدأ املرش����ح باحلديث 
وأخذ مييل سخرية ميينا وشماال بعدد من النواب السابقني ساقه 
احلديث عن أحد املرش����حني في الدائرة ذاتها وما هي إال حلظات 
حتى بدأ االعتراض من عدد كبير من املوجودين فأخذ املرش����ح 
يردد هذه اجلملة »القبائل على راسي«، »على راسي كل القبائل« 
وملدة جتاوزت نصف الساعة رغبة منه في تهدئة احلشود التي 
أخذت تقترب شيئا فشيئا من املنصة ومنه، وفي ملح البصر اختفى 
املرشح من بني اجلميع، حيث تبني انه قام بإعداد باب سري صغير 
خلفه وذلك »عشان الفركة« وعلمت بعد ذلك ان عددا من الشبان 

الحقوه في شوارع املنطقة وقد كان حافي القدمني والرأس.
ومن وقتها تعود مسلس����الت ذلك املرش����ح وبقوة بني احلني 
واآلخر رغب����ة منه أو من غيره فال مي����ر علينا وقت إال وجنده 
يطل علينا ليكيل أشنع األلفاظ يوزعها ميينا ويسارا عارفا بها 
أو جاهال، وآخرها اللقاء التلفزيوني األخير والذي حاول خالله 
التطاول على أحد رموز العمل السياسي والذي نكن له كل تقدير 

واحترام وهو النائب الكرمي د.جمعان احلربش.
ومهما يكن من أمر ذلك الذي »هرف« به والذي يحاول التسلق 
على جدار الفتنة وتفتيت املجتمع عبر أطروحات خرقاء دخيلة 
على املجتمع الكويتي، أخذ بيده صكوك الوطنية يوزعها كيفما 
يش����اء وكأنه املؤس����س األول للدولة وهو اجلاه����ل بكل معاني 
»املواطن����ة« فمن أنت حتى تقّي����م أداء النائب الفاضل د.جمعان 
احلربش وهو احد صقور املجلس واملدافع عن املال العام وأحد 
رموز العمل السياسي اجلديد وابن حلركة سياسية تعد األولى 

تنظيما في الكويت؟
كيف يتم السماح لهذا األخرق بأن يظهر علينا كل ما أراد ليثير 
التفرقة وكأنه احلامي ملمتلكات البلد واملدافع عنه؟ واملش����كلة 

يقولون إذا مت انتقادهم »هذه حرية«!
botafra@hotmail.com رمبا كنت احد هؤالء االفارقة املساكني الذين جتبرهم

احالمهم في معيشة افضل على استخدام قوارب املوت 
في التسلل لش���واطئ أوروبا فيموت اغلبهم غرقا قبل 

الوصول إلى شاطئ األحالم.
ورمبا كنت من ضمن هؤالء البسطاء الذين يبيعون 
اراضيهم ومواشيهم وذهب نسائهم ثم يصبحون ضحايا 
للنصابني وللجشعني الذين يبيعون لهم تأشيرات مزورة 
للعمل في دول اخلليج، او اذونات وتأش���يرات حقيقية 

ولكن دون عمل في أغلب األحيان.
ورمبا كن���ت واحدا من هؤالء ش���ديدي الفقر الذين 
تس���تغلهم ماڤيات املخدرات في ب���الد زراعة املخدرات 
فتغريهم باملال القليل الزهيد البتالع عشرات من كرات 
مس���حوق مخدر الهيروين، فتصطاده اش���عة اجلمارك 
وعيونه���ا، فُيرمى بقية حيات���ه وراء القضبان، هذا إن 
ل���م يعدم او لم تنفجر احدى كرات الهيروين في معدته 

فترميه فورا خارج هذه احلياة.
ورمبا كنت من هؤالء الذين تداهمهم كل فترة الفيضانات 
او األعاصي���ر او الكوارث فيلقون نحوبهم فيها او اثناء 

نومهم في اكواخهم ومالذاتهم اخلشبية البائسة.
ورمبا كنت من اغلبية س���احقة مس���حوقة من افراد 
مجتمع يعيشون الفقر والعوز والبؤس والتسلط والعذاب 
واالره���اب وضنك العيش في ظل نظ���ام حاكم ظالم ال 
يف���رح بالعيش حتت رحمته س���وى جالوزة ومجرمي 

النظام وعائالتهم.
ورمبا كنت أحد هؤالء الكثر من أصحاب احلظ التعيس 
األبرياء ضحايا الطائفية والعنصرية الذين يظلمون او 
يذبحون او يقتلون او يهجرون ويش���ردون دون ذنب 
حقيقي وفقط ألن األقوى منهم الذي ظلمهم أو قتلهم أو 
ذبحهم أو هجرهم ال يشابههم الدين او املذهب او الطائفة 

او العرق أو اللون.
نعم الكويت ليست هي فقط املكان املناسب او الوحيد 
للعيش وللحياة ورمبا ليست هي املكان األفضل »ولكل منا 
أسبابه« ولكن الكويت هي من األماكن والدول القليلة في 
هذا الكوكب التي ال تظلم وال تتعب سلطاتها مواطنيها، 
ومن يبهدل ويتعب ويظلم من مواطني الكويت إمنا يفعل 
ذلك هو بنفسه، وانا أولهم، واهلل على ما أقوله شهيد.
Mike14806@hotmail.com

في األس���بوع املاضي كت���ب األخ العزيز 
جدا س���عد املعطش في زاويت���ه في الزميلة 
»الراي« مقاال لم يخل من رائحة اتهام لكتاب 
بدأ يجمعهم أحد الوزراء ليشكل بهم ما ميكن 
أن يعرف باس���م لوبي ضغط إعالمي، والذي 
ال يعرفه العزيز »بو صالح« أن اللوبي الذي 
حتدث عنه بدأ تش���كيله منذ نحو 6 سنوات 
تقريبا، وكل ما حصل خ���الل األيام األخيرة 
أنه مت تغيير الالعبني فقط في منتخب اللوبي 
ودخلت دماء شابة وخرجت أخرى أو توارت 
بسبب »اإلصابات« املتكررة نتيجة الصدام مع 
أعضاء املعسكر الثاني املضاد للوزير، ولم يكن 
في املوضوع رينج وال حتى »ددسن 79« بل 
كان هن���اك عرض وظيفة ومببلغ وقدره لكل 

عضو جديد.
عامة هي حكاية متداولة ويعرفها الصغير 
قبل الكبير في شارع الصحافة حتى ان بعضا 
من الالعبني اجلدد نسي أن موضوع انضمامه 
للوب���ي الوزير يجب أن يبقى س���را وأعلنه 
بني جمع م���ن الكتاب وكيف أنه عرض عليه 
كمستشار مبلغ يكفي إلقامة 32 غبقة رمضانية 

من فئة اخلمس جنوم.
ليس في األمر كش���ف لسر هنا، وال إلقاء 
تهمة على أحد، فالكل من حقه أن »ينام على 
اجلن���ب اللي يريحه« ولكن الس���ؤال هو من 
سيدفع الراتب؟ وحتت أي بند سيدرج؟ هذان 
السؤاالن هما ما يجب اإلجابة عليهما. ما أعرفه 
هو أنك عندما تنضم ككاتب إلى معس���كر ما 
عليك أن تخوض حربك، ال أن تخوض حرب 
غيرك بالنيابة وهنا الفارق الكبير بني أن تكون 
كتاباتك بدافع قناعتك باملعسكر الذي تنتمي إليه 
وتؤمن مببادئه وأفكاره وبني أن تسير بدافع 
»النوط« هنا احلرب ليست حربك وقناعاتك 

رهن فقط ملن ميلك حق صرف »النوط«.
وأذكر أن وزيرا اتص���ل على أحد الزمالء 
وقال له ناصحا: »يا أخي ليس بيني وبني أحد 
عداوة ولست بحاجة ألن يخوض أحد حربا 
بالوكالة عني فأنا استطيع أن أدافع عن نفسي 
جيدا ووفق قناعاتي وعبر عملي ال عبر حروب 
الوكالة ولكن من اخلطأ ككاتب أن تخوض حربا 
ليست حربك، سألت زميلي الكاتب عن سبب 
اتصال الوزير فقال: كتبت مقالة فهمت باخلطأ 
أنني أقصده بها، وكان الرجل على خلق بحيث 
اتصل بي وهاتفني ونصحني بتلك النصيحة 
التي أمتنى أن يعيها كل كتاب الكويت، وخاصة 

أولئك الذين يخوضون حربا بالوكالة.
بعدها سكت وأنا أعلم يقينا أن دوافع أغلب 
الزمالء الكتاب تأتي وفق قناعاتهم الشخصية، 
وال توجد سوى نسبة ضئيلة تخوض حروبا 
بالوكالة وهذه النسبة يعد أفردها على أصابع 

يديك ويد الشخص اجلالس بجانبك
ولكن ما يس���وء أكثر هو أن هناك أعضاء 
مجلس أمة ممثلون للشعب يخوضون حربا 
بالوكال���ة وأحدهم أخطر 1000 مرة من كاتب 
يخوض ذات احلرب، فالكاتب ال ميلك سوى قلمه 
احملدد مبدى مساحة حرية النشر في صحيفته، 
أما النائب فحصانة وتش���ريع ومستقبل بلد 

بأكلمه بني يديه.
Waha2waha@hotmail.com

د.نرمين يوسف الحوطي

عضة أسد وال نظرة حسد

محلك سر

د. نامي النامي

دولة ردود أفعال

نبض الكويت
موسى أبوطفرة المطيري

محشوم يا الحربش

حادث وحديث

مخلد الشمري

أنوار عبدالرحمن

لو لم أكن مواطنًا كويتيًا

أسماؤهم وأجندة الذاكرة

رؤية

فالكم طيب

المعطش و»الرينج« 
ولوبي السنوات الست

ذعار الرشيدي
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