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الكرس���ي اللي أقصده عجيب وغريب ليه شفته فز قلبك، 
وليه قعدت عليه فزت قلوب كل ربعك، حتى الغريب يحسدك 

عليه.
كش���خة، هيبة، جمال، سلطة، كل شي فيه يزينك ويخليك 
غير حيل عن غي���رك. زمان أول األمهات يدع���ون ليل ونهار 
ياهلل يا رب يقعد عليه ولدنا ويزينه بأحلى بشت من ابشوت 
يدانه. وليه استجابت الدعوة الكل يهلل ويلولش والذبايح عند 
الباب تنذبح وتنكر. هذا كرسينه قبل كرسي له سلطة والكل 
يهابه، قوي، ش���جاع، ملاح، ذباح، كرمي، سخي.. وووو.. كثير 
من الصفات يحصل عليها من يقدر بقوته يعتليه وعلى كشنه 
يقعد. هذا أول وزمن أول حتول كرسينا اليوم يكسر اخلاطر 
الكل يصد عنه وع���ن القعدة عليه زاهد، واملقرود اللي يغامر 
ويحصل عليه على طول ومن غير تفكير، الكل يستسبع عليه 

ولهيبته ونحرته حاضر. 
صاحبنا قعد عليه مغص���وب مكره، مع انه ميوت بلمعان 
هالكرسي وكشخته، بس الزمن يا صاحبنا اليوم غير، الكرم 
عند صاحب الكرس���ي قبل اليوم صار »بخل« والشجاعة اللي 
كانت متي���زه اليوم صارت »جنب«، والفطنة اللي يتحلى فيها 
في زمن أول اليوم صارت »على النية«. الكرسي اليوم يالربع 
تقليد صناعة صينية قامت بخمالها تتحدى اجلودة األميركية، 
من جذيه كرس���ي صاحبنا اليوم قام يرقل وعلى قولت القايل 

الضرس ليه رقل البد من شلعته.
> > >

هوى الديرة: أقول حق كل الشّماتة وحق كل اللي يحفرون 
القاع علشان يطيح صاحب الكرسي اقولهم وانا متحسر: ياخوفي 

انكم عقب اللي قلته كله عن الكرسي ودكم تقعدون عليه!
soud_alwere3@hotmail.com 

هذه الكلمات ما هي إال رثاء للمسرح الذي ظهر منذ 2500 عام قبل 
امليالد وكان على يد )ثسبس(، فهو من قام بتغيير شكل ونوعية 
املس���رح، حيث كان املسرح قبل ثسبس يحاكي الدين ولكن على 
يديه أصبح يحاكي الدنيا، وكان املس���رح قبله يقتصر فقط على 
إلقاء الشعر واالحتفاالت الدينية، ولكن بقدومه وتواجده وإدخاله 
للممثل األول مع وجود اجلوقة نشأت لغة احلوار كما أنه غير من 
منط املواد املسرحية التي أثرت املسرح وأعطت له الطابع الدنيوي 
الذي أدى إل���ى تواجد الصراع الدرام���ي وحتمية تواجد احلبكة 
الدرامية في النص املسرحي، تلك كانت البداية من ثسبس، وأتى 
من بعده ليكملوا مسيرته املسرحية والثقافية ليطوروا املسرح 
ومنهم اسخيلوس وس���وفوكليس ويوربيديس وغيرهم الكثير 
الذين أخذوا على عاتقهم النهضة باحلركة املسرحية، بل جند أن 
املسرحيني لم يقتصروا على ما أتى من منط ثسبس، بل جند بعد 
احلربني العامليتني األولى والثانية أن املسرحيني أخذوا في تغيير 
املدارس املسرحية ومذاهبها ورغم هذا التغيير الذي طرأ على احلركة 
املسرحية إال أن نقطة بداية املسرحيني ومرجعيتهم كانت تنطلق 

من ثسبس وأرسطو ألنهما يعدان مهد الفكر املسرحي. 
واليوم وبعد ما نش���اهده ونسمعه عن احلركة املسرحية في 
الوطن العربي ال نستطيع أن نقول اال البقاء هلل يا ثسبس، نعم 
أصبحنا نعزي أنفس���نا من خالل قراءات ما كتب من املاضي وما 
نقرأه ونشاهده اليوم، من املمكن أن جند بعض التجارب املسرحية 
التي نقدر أن نعدها بؤرة أمل للمسرحيني واملثقفني ولكن الصور 
العامة واملعممة على اجلو املسرحي العام ما هي إال صورة محزنة 
ملا تركه لنا أجدادنا املسرحيون وعلى رأسهم ثسبس، فعندما جند 
مسرحا بال ممثلني متدربني على مخارج األلفاظ الصحيحة بل جند 
أن بعض املمثلني ال يعرفون ماذا يعني فن اإللقاء املس���رحي هذه 
تعد كارثة للمسرح، فاملمثل يعد مع النص املسرحي هما العمود 
الفقري ألي مس���رح متميز، وإذا تطرقنا للنص املس���رحي الذي 
يناصف املمثل في بناء املس���رح جن���د أن بعض الكتاب يكتبون 
للمسرح املوس���مي من أجل لقمة العيش والرزق ولألسف هذا ال 
يعطي مسرحا، فاملسرح عندما يكتب ألجل املال ال ينتج شيئا ولكن 
عندما يكتب من خالل فكرة ومبدأ يعطي لنا قضية مسرحية من 
أجل املناقش���ة ذلك هو النص املسرحي وإذا لم يكن هكذا ملا قرأنا 
لكل من أرستوفانيس وبومارشيه وشكسبير وكريستوفر مارلو 
وصالح عبد الصبور.. وغيرهم من رواد املسرح العاملي، ان هؤالء 
عاشوا فقراء وماتوا أغنياء مما تركوه من ارث مسرحي لنا، ذلك هو 
املسرح فكرة تتولد من كلمات لتناقش قضية إلى أن جند لها احلل، 
واليوم أصبح املسرح كلمات تباع ملن يدفع أكثر وتعرض علينا 
للكس���ب املادي فقط، هذا هو احلال وإذا سألت بعض املسرحيني 
عن حالة التدهور املسرحي جتد أولى كلماتهم لإلجابة هي: الدولة 

لم تفعل، الدولة لم تقم، املسؤولون لم يعطونا.
إن رواد احلركة املس���رحية ممن ذكرناهم وممن لم نذكرهم لم 
ينتظروا الدولة لكي يفعلوا بل عانوا الكثير لتصل رسالتهم برغم 
كل الصعاب التي واجهوها، واليوم كل ش���يء متوافر ولكن فقط 
نفتقد القضية والفكرة واالميان للنهوض باحلركة املسرحية لنعيد 
أمجاد ثسبس ومن تبعوه، ولكن ال نقدر أن نقول إال البقاء هلل يا 

ثسبس، ألننا أصبحنا ال منلك قضية وال فكرا وال مبدأ. 
كلم�ة وم�ا ترد: الى م���ن ال أعلم؟ بل هي رس���الة ومن يقدر على 
مساعدتنا فله كل الشكر، أصبح وقتنا يحتم وجود وزارة للثقافة 
وجتمي���ع كل االجهزة الثقافية في الدول���ة حتت مظلتها، أصبح 
املثقفون يكرهون الشكل العقيم للثقافة، فكل جزأ من الثقافة في 
دولتنا ينتمي إلى هيئة أو وزارة ليست لها عالقة باألخرى وهنا 
جن���د أن أجزاء الثقافة ال تعمل لعدم انتمائها جلس���د واحد وهو 

وزارة الثقافة. 
atach_hoty@hotmail.com
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نظرات

نبدأ بالش����كر حيث حملني عدد من 
ضباط وزارة الداخلية أمانة نقل شكرهم 
وتقديره����م وامتنانهم لوزير الداخلية 
الش����يخ جابر اخلالد الذي وعد وأوفى 
بإنهاء حركة تنقالت وترقيات الضباط 
ورؤس����اء املخافر في أقرب فرصة وقد 
فعل، فكل الش����كر والتقدير ألبو نواف 
من رجاله األوفياء منتس����بي الداخلية 
ومنا نحن أيضا، والشكر موصول لألخ 
العزيز مدير العالقات العامة واإلعالم 
األمني العقيد محمد الصبر الذي جتاوب 
مشكورا مع هذه القضية وما كتب عنها 
في الصحف وبذل جهدا كبيرا في متابعة 

املوضوع حتى النهاية.
نأتي اآلن للعتب، وهي أمانة حملني 
إياها أحد الق����راء أيضا وطلب مني أن 
أكتب عنها، يقول صاحبنا إنه كان على 
خالف مع أحد زمالئه في العمل في إحدى 
مؤسس����ات الدول����ة، وذات يوم فوجئ 
صاحبنا ب����أن زميله املوظف في نفس 
القسم قد جاء بورقة من وزارة الداخلية 
تثبت حركة دخوله وخروجه من البالد 
بهدف إحراجه مع مس����ؤوليه وإثبات 
أنه سافر وعاد في فترات محددة دون 
احلصول على إجازة »يعني زلغ وايرات«، 
الس����ؤال اآلن كيف ميكن ألي شخص 
أن يحص����ل على مثل ه����ذه املعلومات 
اخلاصة بشخص آخر بهذه السهولة يا 
وزارة الداخلية؟ كيف تسمحون بانتهاك 
خصوصيات الناس بهذه الطريقة وأنتم 
املؤمتنون على أسرارهم وبياناتهم؟ ثم 
تخيلوا حجم املش����اكل التي قد تترتب 
عل����ى مثل هذه التصرف����ات ليس فقط 
على مس����توى املوظف����ني وخالفاتهم 
الشخصية في العمل، بل على مستوى 
األسر أيضا، خاصة األسر التي تعاني 
مشاكل بسبب الطالق، بل إن هذه الفوضى 
واس����تباحة أسرار الناس وكشفها لكل 
من هب ودب بهذه الصورة س����تؤديان 
إل����ى أن يفقد املواطن ثقته بهذا اجلهاز 
احلساس والذي يفترض أن يكون مصدر 
األمن والثقة. هذه املس����ألة ال يستهان 
بها وأقل ما نتوقعه من قياديي وزارة 
الداخلية وعلى رأس����هم معالي الوزير 
الشيخ جابر اخلالد التحقق من صحة 
الواقعة والتشديد على موظفي الداخلية 
املؤمتنني على أسرار الناس وبياناتهم 
بعدم التس����اهل في إعطاء وإفشاء هذه 
املعلومات إال بطريقة قانونية وألصحاب 
الشأن فقط، وإال سنرى غدا كل شخص 
يريد إيذاء ش����خص آخر ما عليه إال أن 
يبحث عن واسطة صغيرة ليستخرج 
بياناته وأسراره ويستخدمها ضده لنجد 
أنفسنا بعد ذلك في دوامة من املشكالت 

التي لها أول وليس لها آخر.
bodalal@hotmail.com

من يحاول أن يحكم على أي 
من االستجوابات األربعة اليوم 
بناء على ما ينشر في الصحف 
وما يتم تداوله في الدواويني 
وأحاديث الصالونات هو متاما 
كمن يحاول أن يحكم على فيلم 
م���ن خالل مش���اهدة ملخص 

العرض الدعائي للفيلم.
وأنا ش���خصيا ومنذ س���نوات توقفت عن احلكم على 
األفالم من خالل ملخصاتها الدعائية والتي تعرف باس���م 
»movie trailer«، ألنه عندما تشاهد ملخصا ألي من األفالم 
األميركي���ة والذي ال يتعدى مدته الدقيقة تخرج بحكم أن 
هذا الفيلم رائع وخطير ولكن غالبا عندما تشاهد الفيلم 
ستجد أنه ليس بأكثر من مقلب شربته بتصديقك للملخص 
الدعائي وهذا ما يحصل الي���وم مع غالبية من يصدرون 
أحكامهم على االستجوابات األربعة الذين يصدقون الدعاية 
النيابية املصاحبة لالس���تجوابات والتي تعد مبش���اهدة 

مذبحة على املنصة. 
كثير ممن حتدثت معهم عن اس���تجواب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء الش���يخ جابر املبارك مثال وجدت 
أن أيا منهم لم يقرأ كامل صحيفة االستجواب بل ال يعرف 
تفاصيل احملاور واكتفى بقراءة اخلطوط العريضة للصحيفة 
كما نشرت في الصحف، ورغم هذا وجدتهم ميلكون قناعة 
كاملة بإدانة الوزير، وعندما سألتهم عن مصدر أحكامهم 
املسبقة خاصة أن الوزير املبارك حتى هذه اللحظة لم يقل 
س���وى جملة واحدة مفادها قبوله بالدستور واستعداده 
الكامل لصعود املنصة، أجابوني أن هذا هو ما استشفوه 
من خالل قراءتهم ملانش���يتات الصحف الصادرة وبعض 
العناوي���ن اجلانبية األخرى التي تناولت االس���تجواب، 
واملأس���اة الكبرى هو أن من بني م���ن حتدثت معهم ُكتابا 
كانوا قد تناولوا بعض االستجوابات بالتعليق، ولم أسمع 

بحياتي كلها عن معلق علق على مباراة لم يشاهدها.
وليس من حق أحد التعليق على أي من االستجوابات 
األربعة ما لم يقرأ احملاور كاملة التي وردت في صحائف 
االس���تجوابات، وليس من حق أحد إص���دار حكم نهائي 

بإدانة أي من الوزراء قبل أن 
تنتهي وقائع جلسة االستجواب 
ويس���تمع للطرفني، فبعض 
محاور االس���تجوابات جاءت 
ناقصة في معلوماتها وبعض 
تل���ك احمل���اور اتخ���ذت فيها 
إجراءات من قب���ل الوزراء لم 
يذكرها النواب املس���تجوبون 
وهو ما س���نعرفه في جلسات االستجوابات األربعة، كما 
حصل في اس���تجواب اجلراح وكما حصل في استجواب 
الشيخ أحمد العبداهلل وكما حصل في قضية هاليبيرتون 
التي أقامت الدنيا ولم تقعدها وفي النهاية حفظت القضية 

بأكملها لعدم جدية البالغ.
دعون���ا ال نصدر أحكاما معلبة مس���بقة على الوزراء 
املستجوبني قبل أن نعرف كامل احلقيقة والتي هي هدف 
اجلمي���ع على ما أعتق���د وأنا هنا أحس���ن الظن بالنواب 

املستجوبني قبل أن أحسن الظن بالوزراء.
واأله���م هو أنه وكما أنه من حق أي نائب اس���تجواب 
أي وزير فمن حق احلكومة أن تلجأ للطرق الدس���تورية، 
فاإلحالة إلى احملكمة الدس���تورية حق وطلب التأجيل أو 
اإلحالة إلى التش���ريعية أو إحالة اجللسة إلى سرية حق 
أيضا وال ميكن أن يحجر على احلكومة من قبل أي شخص، 
كما أن من حق احلكومة أيضا »دستوريا« أن ترفع كتاب 
عدم تعاون، أما أن يخرج شخص ليقوم بدور املعلق على 
مباراة »ماشفهاش« فتلك أبرز كوارث مشهدنا السياسي.

> > >
كلمة أخي���رة: نعم ونعم وألف نعم أختلف مع الكاتب 
محمد عبدالقادر اجلاسم في كثير مما يكتب وفي أسلوبه 
وطرحه وتوجهاته ونهجه بشكل عام، ولكن أرفض متاما 
أن يتم اعتقاله بسبب رأي، ال هو أو غيره، فاعتقاله بهذه 
الطريقة هو تعد على س���قف احلرية في الكويت وليس 
على اجلاسم فقط، املبدأ واملنطق البسيط يرفض اعتقال 
اجلاس���م، قد ال أؤيده مبا قال���ه ولكنني حتما أؤيد حرية 

الرأي والتعبير.
Waha2waha@hotmail.com

العامل���ني  احلم���دهلل رب 
والصالة والس���الم على خامت 
األنبياء واملرسلني، احلمدهلل 
الذي أنعم علينا بنعمه الكثيرة 
التي ال تعد وال حتصى وان من 
نعم اهلل تعالى على العبد أن 
يفرح مبا يرزقه اهلل من خيراته 
الكثيرة، ومنها من يرزقه اهلل 

مبولود ويفرح به، ويرزقه مبال ويفرح به، ويرزقه بصحة 
ويفرح بها، ويهب اهلل تعالى من نعمه الكثيرة ملن يشاء من 
عباده ويقدر وأهم هذه النعم نعمة الهداية التي تعد أكبر 
وأثمن نعمة للعبد حيث انها تقوده الى الفالح واالستقامة 

والوصول الى اجلنة.
أحبتي في اهلل م���ا أردت أن أقوله ان العبد في بعض 
األحيان يقتل هذه الفرحة والنعمة بيده وكذلك يقتل فرحة 

من حوله ممن يحبون له اخلير.
أحبتي في اهلل كالعادة ينتظر التائبون وأهلهم يوم 25 
من فبراير بف���ارغ الصبر ليفرحوا ويحتفلوا بهذا اليوم، 
يوم استقالل الكويت وحتريرها ويشكروا اهلل عز وجل 
ثم صاحب السمو، حفظه اهلل، على هذه املكرمة األميرية 
ليلتق���وا بأبنائهم واخواتهم مرة اخرى بعد أيام احلرمان 
والبعد عن لقائهم وكم من أم وأب وزوجة وأبناء واخوان 
وأحب���اء انصدموا مبا فرض عليه���م وقتل فرحتهم التي 
انتظروها اياما وليالي والذي قتل هذه الفرحة هم أبناؤهم 
الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر الذين قالوا للفرحة ليس لك 
مكان في قلوب اهلنا واحباءنا ألننا فضلنا املخدر وتعاطيه 
على فرحتنا وفرحتكم بعد دخول التائبني البرامج املعدة 
لهم وه���ي برامج التائبني املعدة م���ن جهات حرصت كل 
احلرص على ان يكونوا أعضاء صاحلني في املجتمع وتخفف 
عنهم العقوبة من 5 سنوات أو أكثر الى أشهر معدودة ثم 
يخرجون الى حريتهم وأهلهم وحياتهم بتوبة نصوح الى 

اهلل تعالى، يعودون الى احلياة 
الكرمية الشريفة ويحضنون 
أهلهم ويعوضونهم ما فاتهم 
بسبب احلرمان واحلزن على 
فراقهم ولكن لألسف الشديد 
العفو  وبكل حسرة وألم قبل 
األميري الس���امي بأيام قليلة 
الفرحة والسبب  أفسدت هذه 
هو بعض التائبني كما متنى اجلميع ان يطلق عليهم هذا 
املسمى )التائبون( هؤالء البعض خذلوا اجلميع وفضلوا 
تعاطيهم للمخدر على كل ما توافر لهم للرجوع الى احلياة 

الكرمية وانقلبت الفرحة الى حزن.
أخي التائب ملاذا هذه القسوة على نفسك وواجباتك ملاذا 
هذا الظلم، اتق اهلل في نفسك وأهلك، أخي التائب ارجع الى 
اهلل القدير وتب توبة نصوحا واس���تغفر ربك وال جتعل 
الش���يطان يخدش توبتك بلذة خداعة زائفة جتعلك تدمر 

نفسك ومن حولك، واحمد اهلل على نعمة التوبة.
هل جعلت فرحتك بإلقاء من انتظرك أياما وليالي وبكوا 
أملا وحسرة على فراقك وعدوا الساعات والدقائق لهذا اليوم 
وحريتك ورجوعك لنفسك واألهم رجوعك الى اهلل تعالى 
في كفة وفضلت املخدر وجعلته في كفة؟ كم هي عبودية 
للشيطان وملذاته. أخي فك أسرك للمخدر بكلمة ال إله إال 
اهلل واس���تمع الى قول اهلل تعالى: )ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر اهلل وما نزل من احلق وال يكونوا 
كالذي���ن أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقس���ت 

قلوبهم وكثير منهم فاسقون � احلديد:16(.
أخ���ي احلبيب ألم يأن لك ان ترجع للحق وتكون عبدا 

هلل تعالى الغفور الرحيم.
أسأل اهلل العلي القدير أن يصلح ما في أنفسنا ويجعلنا 
من الذين يس���تمعون القول فيتبعون أحسنه ويهدينا ملا 

يحب ويرضى.

ذعار الرشيدي
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