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 حديث وزارة اخلارجية عن ترسيم احلدود 
والفصل السابع وديون العراق بل وكل ما يأتي 
من جار الشمال أشـــبه بـ «حزايات اجلدات» 
والذي يبدأ عـــادة بجملة «خير لفانا ولفاكم 
وشـــر تعدانا وتعداكم»، فتصريحات وزارة 
خارجيتنا أغلبها أماٍن مغلفة بالرجاء وتقدمها 
على أطباق من التسامح واملهادنة الى حد غض 

الطرف عن األسى.
  وشـــخصيا ال أكره أحدا كما أنني ال أحب 
أحدا إال بقدر تعامله، فال تعنيني اجلنسية وال 
العرق وال املذهب بل يعنيني الشخص وتعامله 
معي، والعراقيون في حساب خانات اإلحسان 
واإلســـاءة مطالبون «قد شـــعر روسهم» وال 
يحق ألحد احلديث نيابة عن الشعب في حق 
«مستحق» له ووضعه على طاولة املفاوضات 
خاصة ان اجلهات الرسمية جلار الشمال التزال 
حتى اليوم ترمي بطعم االعتذار للغزو وتسحبه 

كلما دعت حاجتهم السياسية.
  وحتى نعرف حقيقـــة احلكومة اجلديدة 
جلار الشمال أقدم هذه املعلومة باملجان لوزارة 
اخلارجية علها تستفسر ولو باستحياء عن 
حقيقـــة نظرة احلكومـــة العراقية لوجودنا 
كشعب، فقد أوردت صحيفة «الدار» العراقية 
في عددها االثنني املاضي مقاال تضمن جتريحا 
ومساسا بكل شخص كويتي، وال يهمني املقال 
ألننا تعودنا على شتائم «الدار» العراقية، ولكن 
الكارثة ان تنشـــر الصحيفة العراقية لوحة 
سيارة كانت تصدرها سلطات االحتالل العراقي 
«وليس الصدامي» ومكتوب عليها «العراق ـ 

كويت» لترفقها الصحيفة مع املقالة.
  الكارثة التي ال تعرفهـــا وزارة اخلارجية 
والتـــي توجب أن تقـــدم اخلارجية العراقية 
اعتذارا عنها ان صحيفة «الدار» العراقية هي 
«صحيفة يومية عراقيـــة» تصدر عن وكالة 
األخبار العراقية أي انها ناطقة باسم احلكومة 
العراقية فهل نســـمع اعتذارا أم اننا كالعادة 
ستنتهي مفاوضاتنا معهم بجملة «خير لفانا 

ولفاكم وشر تعدانا وتعداكم».
  Waha٢waha@hotmail.com 

 فيما يلي عدد من اإلشارات لكل منها مدلولها 
اخلاص، وقد ينطبق بعضها مع مواقف تعرضنا 

لها في حياتنا، إال أنني ال أعني أحدا بعينه:
  ـ عندما كانت تتمرن لتخفيف وزنها فوجئت 
بعد ٦ أشهر أنها لم تنقص سوى كيلو واحد، 
علق زوجها ســـاخرا منها «لم يبد ذلك على 

شكلها، بل كان باديا على وزن عقلها».
  ـ عندمـــا صرخ «أنا الوحيـــد الذي كلمته 
مسموعة في هذا البيت» لم يكن أحد في املنزل 

يسمعه.
  ـ عندما لبســـت امرأة رداء من جلد احلية، 
كانت في احلقيقة احلية تلبس رداء من جلد 

النساء.
  ـ عندما قالت «كم هم أغبياء هؤالء الرجال، ال 
جتذبهم املرأة احملترمة» كانت تشير من خالل 

عبارتها إلى زميلتها التي لم تتزوج.
  ـ عندما صرخت متحدية «سأبتكر حروفا 
جديدة، وسأكتب بلغة أخرى لم يسبقني إليها 

أحد» لم جتد أحدا يقرأ لها.
  ـ عندما قالت له «إنك ال تســـتحق أن متلك 
ولو ظفرا من أظفاري»، كانت حتاول تخفيف 

حدة الغيرة، عندما رأته اختار غيرها.
  ـ عندما طلب معلم من طالب أن يقف ووجهه 
مقابل حلائط، كان يريد التخلص من نظرات 

عينيه التي ترصد أخطاءه.
   ـ عندما قالت له «تصور.. ال أملك ســـوى 
دينار واحد في محفظتي لنهاية الشهر» كانت 
تريد بذلك أن تتهرب من اإلجابة عن رصيدها 

في البنك.
  ـ عندما قال لها «هذه األيام سأكون مشغوال 
جدا»، كان يريد أن يوصل لها رسالة بأن تكف 

عن االتصال به.
  ـ عندما قالت له «غريب في هذا الوقت ان 
ينزل إعالن عن عروض مدهشـــة على تذاكر 
الســـفر» كانت تريد منه أن يبادر إلى حجز 

تذكرتني لهما.
  ـ عندما سألته «معقولة.. لم تعجبك امرأة 
حتى اآلن لتتزوجهـــا»، كانت تريد أن تقول 

له.. ما رأيك فّي أنا؟
  Falcom٦yeb@yahoo.com 
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 الحرف  الحرف ٢٩٢٩

 عكـــس ما يتردد أن املسلســـالت 
واألفالم التاريخية فاشلة جماهيريا، 
فإن فيلمي «الرسالة» و«عمر املختار» 
للراحل مصطفى العقاد أثبتا عكس 
ذلـــك، واآلن النجـــاح الباهر حليف 
التلفزيونـــي «يوســـف  املسلســـل 
انتاج ومتثيل  الصديق» گ، وهو 
ايرانـــي بالكامل عرضتـــه وال تزال 
الفضائية  القنـــوات  تعرضه بعض 
مدبلجا باللغة العربية، وقد شاهدت 
معظم حلقاته حيث تعرض ســـيرة 
نبي اهللا يوسف گ منذ نشأته في 
أحضان والديه ثم تآمر اخوانه عليه 
بالقائه في البئر ثم انقاذه من بعض 
ـــل الذين باعوه بثمن بخس ثم  الرحَّ
ترعرعه عند عزيز مصر الذي اشتراه 
وما اظهره من ذكاء وبراعة في التدبير 
واالدارة حيث تالحقت االحداث وسط 
احلضارة الفرعونيـــة املصرية وما 
تعرض له يوسف من محاولة اغوائه 
من زوجة عزيز مصر «زليخة» حيث 
فر منها الى الســـجن، وهكذا جتري 
االحداث كما حتدث عنها القرآن الكرمي 
في سورة «يوسف»، ولكن بتوسع 
شديد من خالل املراجع االسالمية وغير 
االسالمية بكل تصنيفاتها ومدارسها 
ليأتـــي العمل متناســـقا بني احلدث 
التاريخي والقصة الدرامية وســـط 
مظاهر احلياة الفرعونية التفصيلية، 
ولذلك ال عجب ان يتابعه اجلمهور من 
العالم كما اظهرته االتصاالت  بلدان 
التي عرضت في ختام حلقاته النهائية، 
ولعل امتياز هذا املسلسل يكمن في 
الربط العقائدي مع نبي اهللا وواقعية 
احداثه التي تتالقى مع مجاهدة النفس 
ضد االهواء املضلة، والصبر والتحمل 
في ســـبيل ارضـــاء اهللا، وما تؤول 
اليه النفوس التـــي حتيك املؤمرات 
والبطش لدوافع احلسد واالستئثار 
بالســـلطة واجلاه، واستغالل الدين 
ملآرب غير مشروعة وحسن التدبير 
االداري للدولة واخلروج من األزمات 

االقتصادية والبيئية.. الخ.
  حقيقية، يوما بعد يوم يثبت ان 
الفن الراقي والثقافة املشروعة ذات 
املضمون االنساني اخلالي من األلغام 
التغريبية والسياسية هما رسالة لكل 
معاني التواصل والود وتعميق العظات 
واخلبرات واملفاهيم التربوية، فكيف 
اذا كانت هذه كلها مستقاة من القرآن 
الكرمي الذي ميثل هدى للعاملني بعيدا 
التأطير الزماني واملكاني، شكر  عن 
وتقدير لكل من امتعنا بهذا املسلسل 
«يوســـف الصديق» وكل انتاج فني 
راق يبتغي فيـــه مرضاة اهللا ونفع 

العباد والبالد.
  Alsalleh@yahoo.com 

 تفتخر األوساط األكادميية اإلسرائيلية 
بحرية التعبير املتاحة لها، ويعلم القاصي 
والداني، عربا وغيرهم، مبساحة احلرية 
في هذا املجتمع. ســـأحاول فيما يلي أن 
أشكك في هذه الفكرة موضحا مدى زيفها 
وذلـــك بالتمييز بني نوعني من احلرية: 

احلرية الضالة واحلرية املسؤولة.
  احلرية الضالة باختصار هي احلرية 

التي فقدت معالم الطريق وعجزت عن التمييز بني الواقعي واخليالي، 
وهي التي غرقت في «الشـــكليات» ووجدت متعتها في النظر إلى 
نفسها وهي متارس هذه احلرية. هؤالء الذين ميارسون هذا النوع 
من احلرية جندهم منهمكني فـــي تفاصيل يومية دقيقة غير آبهني 
باألسئلة الكبرى التي تهم اإلنسان ومصيره ومستقبله، أما عقليتهم 
فال تأخذ اآلخر في احلســـبان على األقل كونه الشريك الواقعي في 
هذه احلياة، ولذا فغالبا ما جند األنانية سمتها الراسخة. إن حرية 

هؤالء حرية شكلية، أنانية وضالة.
  أما احلرية املســـؤولة فهي على النقيض مـــن احلرية الضالة. 
تنطلق هذه احلرية من حس أخالقي وتنظر للواقع وال تســـلم به 
كما هو، بل تنظر له من أجـــل تغييره وفقا لنموذج أخالقي أعلى 
هو ما ينبغي أن يكون عليه الواقع. وهكذا فهذه احلرية جتد نفسها 
من خالل العمل، من خالل التأثير املادي. إن انشـــغال هذه احلرية 
بالواقع هو ما يجعلها متعلقة باآلخر فالواقع السيئ أو اجليد يؤثر 
في اآلخرين وفي على حد سواء. إن هذه احلرية تأخذ على عاتقها 
ما يهدد وجودها ووجود اآلخرين ولذا فهي قلقة دائما من املستقبل 

وتريد أن تضمنه قدر استطاعتها.
  إن احلرية األكادميية التي تصدح بها األوساط اإلسرائيلية وتتغنى 
بها هي من نوع احلرية الضالة. ففي الوقت الذي يوشك الطلبة فيه 
على بدء الدراسة، تفتح املدارس أبوابها في غزة وهي مليئة باحلطام 
والزجاج املتكســـر وال ســـبيل إلعادة البناء ألن إسرائيل ال تسمح 
بدخول هذه املواد. أما الطلبة فال كتب وال كراريس وال أقالم لديهم 

لتعينهم على الدراسة. أما طالب الضفة 
الغربية فهم في السجون باملئات بسبب 
انضمامهم لتجمعـــات طالبية ال ترغب 
بها السلطة، ناهيك عن اجلدار الفاصل 
الذي مينع الطلبة واملدرسني من الوصول 
ملدارسهم. هذه احلرية اإلسرائيلية ليست 
ســـوى «نكتة» بل ونكتة سخيفة أيضا 
وذلك ألنها احلرية الشكلية، األكادميية 
الالمباليـــة التي امتنعت عن رؤية اآلخر املضطهد. لم يفتح هؤالء 
األكادمييون أفواههم للتعبير عن ضائقة الفلسطينيني، ومن السهل 
فهـــم ذلك فاحلقوق ال يتمتـــع بها إال البعض فـــي دولة عنصرية 

كإسرائيل. 
  قلة من األكادمييني اإلسرائيليني من مارسوا حريتهم األكادميية 
وإن أدى ذلك لصدام مع الســـلطة. كتب نيف غوردون، رئيس قسم 
العلوم السياسية في جامعة بن غوريون اإلسرائيلية قبل بضعة أيام 
في «لوس أجنيليس تاميز» يقول: «ليس باألمر الهني علي كمواطن 
إسرائيلي أن أدعو احلكومات األجنبية والسلطات احمللية، واحلركات 
االجتماعية والدينية العاملية وجمعيات النفع العام وجميع املواطنني 
أن يوقفوا تعاونهم مع إسرائيل. ولكني اليوم، وأنا أرى ابّني االثنني 
يلعبان في حديقة املنزل، أصبحت أكثر اقتناعا بضرورة هذه الدعوة، 
فهي الطريقة الوحيدة حلماية إسرائيل من تدمير نفسها. إن السؤال 
الذي يؤرقني، كمواطن وكأب، هو كيفية ضمان أن يكبر أبنائي وأبناء 

جاري الفلسطيني في ظل نظام ال يعرف العنصرية».
  قلـــة من األكادمييني من هم أمثال «نيف غوردن»، من أدركوا أن 
متتعهم باحلرية يعني ممارستها بصورة واعية، بطريقة تؤثر في 
الواقع االجتماعي انطالقا من حس أخالقي يشمل اآلخر ويحتويه 
بغض النظر عن دينه ولونه وعرقه. كم هو عدد هؤالء األكادمييني 
لدينا أمثال «غوردون»، الذين حولوا وعيهم صوب الواقع من أجل 
النهوض به ولم يستغلوا درجاتهم العلمية لتكسب مادي أو وصول 

اجتماعي؟ سؤال جتيب الصحف ووسائل اإلعالم عنه.

 أنا ال أملك إمكانية النقد الفني فلست 
مؤهلة لذلك ورحـــم اهللا امرأ عرف قدر 
نفسه لكنها مجرد ملحوظات عن بعض 
األعمال الفنية رمبا متثـــل رأي غالبية 
اجلمهور، فهـــي ملحوظات للقراءة فقط 

أمتنى أن تفيد وال تضر. 
  عماكور طاح في التنور.. هذا شيء من 
صميم التراث الكويتي وألنه كذلك فأنا 

أتعجب من وجـــود فنانة عراقية، أما كان من األفضل أن تكون هذه 
الشخصية كويتية فمازال اجلرح ينزف عند العديد من أفراد الشعب 
الكويتي؟! كذلك ال أرى داعيا لوجود أغنية أو حلن عراقي، فاملسلسل 
أبدا ال ميثل إال الكويت والكويت فقط. وفي املسلســـل نفسه يرتكب 
عبدالناصـــر درويش خطأ فادحا في إحـــدى حلقاته حني يقول عن 
اخلليج العربي انه فارسي.. فمع أن هذا الفنان محبوب لدى اجلمهور 

الكويتي خاصة واخلليجي عامة إال ان خطأ كهذا يقلل من مكانته.
< < <  

  بعض املسلسالت وإن شـــدتنا كثيرا ملتابعتها إال أنها تبتعد في 
بعض جوانبها عن الواقع فهل توجد أسرة خليجية تعيش في خيام 
بالبر؟! أعتقد ان هذا الشيء غير واقعي بوجود احلكومات في اخلليج 
التي ترفض إهانة املواطن اخلليجي وهللا احلمد، وكاتبة كبيرة مثل 
وداد الكواري يحترمهـــا اجلمهور اخلليجي ويتمنى لها النجاح وال 

يجوز أن يصدر ما يقلل من أعمالها. 
< < <  

  «طاش ما طاش» من املسلســـالت التي توبعت على مدى سنوات 
ورفعت من مكانة أبطاله ووصلوا إلى قلوب اجلماهير وكانت تناقش 
قضايا واضحة على مستوى الوطن العربي كله وليس فقط في اخلليج 
العربي أو اململكة العربية الســـعودية، ولكن في آخر ســـنتني شعر 
املشاهد بأن هذا املسلســـل لم يعد يأتي بجديد ال من خالل القضايا 
املطروحة وال من حيث اإلخراج الفني له لدرجة ان حركات الرائعني 
بطلي املسلسل أخذت في التكرار، لذا التوقف لن يقلل من شأنهما أو 
يؤثر على محبة الناس لهما بل على العكس فيه إضافة لهما أال وهو 

االحترام للذات الذي ينعكس بالتالي على احترام اجلمهور لهما.
< < <  

  البرامج الدينية كثيرة والتنافس بينها شـــديد ونحن في عصر 
بحاجة إلى الثقافة الدينيـــة ومعرفة أمور ديننا والنصح والتقومي 
األخالقي وكل هذه األمور لن تتوقف عند زمن معني فالدين اإلسالمي 

صالح لكل زمان ومكان، لكن الالفت للنظر 
هو العبوس الذي يظهر على وجوه رجال 
الدين، عبوس رمبا قصد من ورائه الظهور 
بجدية مطلوبة أو اتزان مفروض، وأنا ال 
أملك ما ميلكه الدعاة األفاضل الذين تعلموا 
العلم النافع فأفادوا به غيرهم ووطنهم 
ودينهم وهو من عالمات رضا اهللا عنهم 
وحبه لهم فال خير في علم ال ينفع أو ال 
ينتفع به الغير، من هذا املنطلق أقول إن االبتســـامة في وجه أخيك 
صدقة فال داعي لهذا العبوس، وخير مثال لنا شيخنا املوقر د.خالد 
املذكور صاحب الوجه البشوش والرائع جزاه اهللا ألف خير، ود.محمد 

العريفي على قناة قطر الشقيقة. 
< < <  

  يعقوب عبداهللا رمبا يعرفه اجلميع كممثل دراما وتراجيديا لكنه 
بهرنا هذه املرة في مجال الكوميديا حني ظهر بشخصية الفلبيني في 
برنامج «عيني عينك» فأظهر اجلانب اآلخر لتكتمل لدى املشاهدين 

صورة الفنان الشامل.
  فأضحك اجلميع وأتقن الدور بحرفية واضحة ومتكن ملحوظ وأعطى 

الصورة احلسنة للفنان املبدع.. متنياتي له مبزيد من التألق.
< < <  

  الكثيرون ناقشوا موضوع اللهجات املختلفة للممثلني ولكن في 
رأيي اخلاص ال عيب في ذلك فليبدع كل ممثل حســـب لهجته في أي 
مسلسل مشترك يعطي الصورة اجليدة لتعاون دول مجلس التعاون 
فإن حتدث الفنان الكويتي بلهجته والسعودي بلهجته فال يقلل ذلك 
من شأن الفنان أو يقلل من قيمة العمل الفني لكن املضحك حني تظهر 
لنا لهجة ال نعرف إلى أين تنتهي فهي ليست كويتية أو بحرينية أو 
عمانية.. لهجة هي خليط من عدة لهجات أسميتها لهجة املسلسالت 
فاملمثل حني يظهر في مسلسل من إحدى دول مجلس اخلليج العربي 
يتحـــدث بلهجته ولهجة البلد اآلخر فيصبـــح كالغراب الذي أضاع 
مشيته فظهرت لنا لهجة غريبة ال نعرف أصلها وفصلها وليس لها 

اصل، األفضل أن يتحدث كل فنان بلهجته األصلية.

  أحلى كالم «من مقدمة مسلسل قلوب لإليجار» 

  ما بنكســـر صابر.. لو فرصتي متضي.. واحلظ لو عاث.. بصنع 
أنا حظي.. 

  kalematnet@hotmail.com 
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