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مخلد الشمري

رؤية
م.هديل عيدان الخليفة

اليراع الحر 

ثرثارونا أكثر من مفكرينا!

للصبر حدود

ساعات قليلة وينتهي عام 2009 ويبدأ 
فجر 2010، وقبل األمنيات والتبريكات 
لكم بالعام اجلديد سأقص لكم هذه القصة 
التي أرسلت لي عبر البريد اإللكتروني 
كمعايدة بالعام اجلديد، الرسالة كانت 
حتمل عنوان »الشموع األربع«، وهذا 
ما شد انتباهي في بادئ األمر وجعلني 
أسأل: ما الش���موع األربع؟ في البداية 

اعتقدت أن من أرسلها إلي يدعو لي بأربعة أشياء متمنيا أن حتدث 
لي في العام اجلديد ولكن عند قراءتها وجدت عكس ذلك.

دعونا يا كرام نقص عليكم قصة »الش���موع األربع »لنعرف من 
هم؟ وماذا يعنونون لنا؟

كان يا مكان يا س���ادة يا كرام »ش���موع أربع يضيء نورها في 
غرفة مظلمة يس���كنها الصمت وطفل جالس أمامهم يتحدث معهم 
ويسألهم بحزن شديد: يا شموعي األربع ملاذا بدأ نورك بالتناقص؟ 
وإذا بالشمعة األولى جتاوبه وتقول: ال أستطيع احملافظة على نوري. 
الطفل باس���تغراب للشمعة: من أنت؟ الشمعة األولى: أنا السالم يا 
صغيري وأتيت اليوم ألودعك. الطفل: ملاذا؟ الشمعة األولى: لم أجد 
أح���دا يحافظ على نوري، في كل األحوال ي���ا صغيري أعتقد حان 
الوقت على رحيلي فليس لدي س���بب للبقاء. وبالفعل أخذ نورها 
في التناقص تدريجيا إلى أن اختفى بالكامل، وإذ بالشمعة الثانية 
تقول: لن أبقى يا صغيري طويال على األرجح موعد رحيلي اقترب. 
الطفل: من أنت؟ الش���معة الثانية: أنا اإلميان. الطفل: ملاذا؟ الشمعة 
الثانية: ال أجد ضرورة لبقائي مدة أطول. وعند انتهائها من حديثها 
تهب نسمة باردة تطفئ نورها كليا، يبكي الطفل على ما يسمع وما 
يحدث فيقترب من الشمعة الثالثة ويقول لها بصوت حزين: من أنت؟ 

وهل أنت راحلة أيضا. الشمعة الثالثة 
بصوت حزين: أن���ا احلب يا صغيري 
وعلي الذهاب. الطفل: هل سينطفئ نورك 
أيضا؟ الشمعة الثالثة: نعم يا صغيري، 
ال أق���در على االس���تمرار ولم يعد أحد 
يهتم ألمري والناس لم يقدروا قيمتي بل 
أصبحت احملبة غير موجودة بني أقرب 
الناس فلماذا أستمر يا صغيري؟ ولم 
تنتظر طويال وتناقص نورها إلى أن تالشى كليا، وهنا جلس الطفل 
أمام الشمعة األخيرة يبكي بشدة ويقول: ملاذا اختفى نوركن أيتها 
الشمعات الثالث يجب أن يستمر نوركن. عند ذلك تكلمت الشمعة 
الرابع���ة للطفل: ال تخف يا صغيري م���ا دمت أنا موجودة نقدر أن 
نحيي نور ما تنطفئ. الطفل: من أنت؟ الشمعة الرابعة: أنا األمل يا 
صغيري الذي يسكن في كل إنسان ومنه نقدر أن نعيد األشياء مرة 
أخرى، قم يا صغيري واحمل لي الش���موع الثالث لكي ننيرهم مرة 
أخرى وننير العالم بنا. وهنا يأخذ الطفل الش���معة الرابعة ويقوم 
بإضاءة الشموع الثالث املنطفئة من جديد ويعيد البهجة لها، وجند 

غرفة الطفل تضيء بنور احلب واإلميان والسالم واألمل«.
ها هي قصتنا تنتهي باألمل واإلميان والسالم واحلب الذي البد أن 
نبدأ بها عامنا اجلديد، ليكن إمياننا أقوى ليبعث األمل في نفوسنا 

وليكن السالم كلمتنا وفعلنا ليسود احلب علينا. 
> > >

كلم�ة وما تن�رد: كل عام بألف خير، ولتكن دعوتنا هذا العام لإلميان 
واحلب والسالم واألمل لنير سماء عاملنا باخلير والسعادة للبشرية 

واألجيال القادمة. 
atach_hoty@hotmail.com

يقولون.. منو انت
 شنو انت

رديت وقلت
انا اهم واهم انا

أنا كلهم وكلهم أنا
أنا الهوا اللي نتنسمه

أنا الضوا اللي نتحسسه
أنا ليه بعدت تلقاني قريب بقلبه

التاريخ
العراقة
املاضي

احلاضر
األصالة
الرجولة
الِشيخة

الهيبة
انا اهي واهي انا

يردون علي وبصوت عالي يقولون
ياحلبيب من وين انت

اضحك ابتسم ولساني اهو اللي يتكلم
انا من املرقاب واهل شرق اهلي

انا من الفحيحيل ورجال اجلهرا عزوتي
يا فالن منو انت شيعي وال سني
انا السني والشيعي اهو فزعتي

يا فالن ابدوي وال حضري
انا عنزي وقبايل الكويت هم نخوتي

عالمك وين رايح شنو توجهك
اسالمي وال ليبرالي

ال هذا وال هذا اثنينهم توجهي
يا بشر تكلم وين رايح

من غير تفكير ومن غير ما أشاور واستأذن
ادعوم بروح البدع

واكسر ميني وعلى ويهي حد الدوسة بروح عنده
نعم بوقف عند بابه

وبصوت عالي بصرخ وقول
يا دار سلوى

اللي سكن فيج ساكن بقلبي وقلب اهلي
مت طال عمرك

مت طويل العمر
مت يا عني السيح

مت يا كبير هالبيت
مت يالعود

مت يا ذرى الكويت
مت مت مت مت

عقب كلمتك ما لنا كلمة
عقب رسالتك ما لنا رسالة

انت النوخذة
وانت احململ والبحر

صغيرنا وكبيرنا نائبنا ووزيرنا كلهم اليوم
بصوت واحد يقولون كالمك على متمه

مت يا طويل العمر

مازال����ت قطر تفاجئ اجلميع مب����ا حتققه من إجنازات 
على جميع األصعدة واملجاالت، وهذه اإلجنازات ليس على 
املستوى التجاري والصناعي فحسب بل على املستوى الفكري 
والثقافي واالجتماعي وبهذه املنظومة املتكاملة استطاعت 
قطر أن تواكب مس����ار الدول املتقدمة من خالل املش����اريع 
التي ش����يدتها والتزال عملية البناء مستمرة بعد أن جنح 
القطري����ون في وضع اللبنات األولى لبناء دولة أصبح لها 
مكانتها في خارطة العالم. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني 
واحد من هؤالء الذين ساهموا في عملية البناء والتطوير 
فق����د ترعرع في بيئة محافظة على العادات والتقاليد وفي 
الوقت نفسه متطورة منفتحة على آفاق التطور اإلنساني 
فأجنبت هذا الرجل، الذي اس����تطاع أن ينجح في اجلانب 
التعليمي من خالل تأس����يس مدارس اخلليج اإلجنليزية 
وغيرها باإلضافة إلى أنه أحد أعضاء مجلس أمناء جامعة 
قطر ليساهم مساهمة واضحة في بناء جيل متعلم مثقف 
يطمح إلى حتقيق إجنازات تتناسب وطموح الدولة القطرية 
التي لم تعد ترضى بأقل من التميز إلى جانب إس����هاماته 
في القطاع التجاري من خالل إنش����اء العديد من املشاريع، 
له إسهامات متميزة في احلفاظ على التراث القطري وهنا 
جتدر اإلش����ارة الى أنه من الذكاء احملافظة على التراث في 
عملية البناء ألن التطور الذي يكون على حس����اب العادات 
والتقاليد إمنا هو وهم لن يس����تمر طويال. اليوم في قطر 
العديد من املؤسسات الش����بابية واالجتماعية الرائدة في 
مجال اخلدمة االجتماعية والتي أصبحت مش����اركاتها على 
النط����اق العاملي حيث الفكر املتمي����ز والطرح الراقي ولقد 
تابعت بعض املشاريع الش����بابية التي أقيمت في الدوحة 
ألشاهد عمال متميزا من خالل برنامج رحلة لغة والذي قام 
بإرس����ال مجموعة من الطلبة الى بريطانيا وأميركا وكندا 
لدراسة اللغة اإلجنليزية بإدارة املبدع عبداهلل جاسم، هذا 
الش����اب القطري املتميز بأخالقه العالية وأسلوبه الراقي 
وتعليمه األكادميي حيث لديه ماجستير إدارة أعمال وهو 
عضو مركز شباب الدوحة وقد ساهم في تنظيم العديد من 
األنشطة االجتماعية ليعكس صورة مشرقة مضيئة للشاب 

القطري الذي كان عنصرا رئيسيا في عملية البناء.
عاملنا العربي املزدحم باألزمات والصدمات مزدحم أيضا 
باملبدعني والعباقرة واملثقفني ولكنهم ولألسف في كثير من 
األحيان ال يجدون من يحتويهم وكأنهم متسولون، بينما 
في العالم الغربي تصرف ماليني الدوالرات لتأهيل اإلنسان 
ليكون مبدعا أو الحتواء إبداعه مهما كانت جنسيته ومهما 
كان انتماؤه ولهذا أكثر علم����اء العالم العربي هاجروا من 
بلدانهم إلى غير رجعة بحثا عن املس����احة الكافية لإلبداع 

وال أدري متى نستشعر قيمة هؤالء املبدعني؟!
hotmail.com@N_alkhaldi79

رغم حداثة عمر بلدنا كبلد مستقل منذ 50 عاما تقريبا 
اال انه يبدو ملن يحبه ويقلق عليه مثل بلد مسن ومترهل 
ومتخم باجلراح واملشاكل واالزمات التي يفتعلها ويخلقها 
ويوجدها له في أغلب االوقات »مدعو« املواطنة باالسم فقط 
حيث ال وجود للقلق وللخوف على الكويت ومستقبلها في 

نفوسهم وعقولهم وان ادعوا عكس ذلك!
وانه المر بالغ الصعوبة علينا كمواطنني نقلق ونخالف 
ونحب ونعشق هذا الوطن الطيب، أن نشاهد كل هذا العبث 
اليوم���ي وكل تلك الفوضى واملش���اكل واالزمات، دون ان 
يك���ون بأيدينا إيقافها، ورغم ذل���ك ال خيار أمامنا في هذه 
الظروف البالغة الصعوبة سوى الثقة ببلدنا بقيادة اسرة 
اخلير الطيبة الكرمية احلاكمة، ولهذا وبقوة »سيس���اند« 
كل الكويتيني املخلصني واملوالني فقط لهذا البلد كل الطرق 
واالجراءات التي ستقوم بها السلطات لكي ال يعبث مجددا 
بالوطن ومقدراته عدميو االحس���اس الذين ادمنوا العبث 
وافتعال االزمات، فقط الن اس���رة احلك���م الكرمية طولت 
عليهم البال، واحترمتهم واكرمتهم اكثر مما يس���تحقون 

ولكنهم لم يقدروا هذا االحترام والكرم.
لم يعد بإمكاننا التألم أكثر مما نحن متأملون على حال 
البلد اليوم، بسبب عبث وال مسؤولية الفوضويني � على 
أش���كالهم � ولكننا لم نصل بعد الى احلد املخيف الذي لن 
نستطيع به القدرة على ان نحلم بكويت مستقرة وراقية 
ومطمئنة ومتط���ورة، تكون بها الس���يادة فقط للقانون، 
ويكون بها الوالء فقط السرة احلكم وليس ألي شيء آخر، 
الن غير ذلك معناه نس���يان ابدي للفرح وللبهجة وفقدان 

االمل بالعيش ببلد عصري آمن!
نعم انه لشيء غريب وأعجب من عجيب ان تدمر الرفاهية 
مجتمعا يحسده عليها اآلخرون، وقد منح تلك الرفاهية دون 
اي تضحيات ودون اي شيء يدفعه افراد املجتمع لسلطات 

البلد مقابل هذه الرفاهية!
وصدق من قال ان اسوأ املجتمعات هي املجتمعات التي 

يكون ثرثاروها اكثر من مفكريها!
hotmail.com@Mike14806

كلمة صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد 
إل���ى املواطنني أول من أمس حتم���ل كل معاني األصالة 
والدميوقراطية، وجاءت في وقتها املناس���ب لتساعدنا 
على تخطي أمواج الصعاب.  كلمة بها معنى احلرية، لكن 
للصبر حدودا، فإلى متى يبقى والدنا الش���جرة املثمرة 
بالعطاء والتضحية يبث النصائح والتوجيهات دون أن 
يعمل اجلميع على تنفيذها أو االلتزام بها؟ لألسف هناك 
من ال يرون وال يشعرون بعبرة احلزن في كالم صاحب 
الس���مو، فبينما يحرص سموه على زرع األمل واخلير 
في قلوبهم كل فترة وأخرى جند أنهم يزرعون الش���وك 

والعراقيل في طريق التنمية والتقدم.
أصبح البعض كما اجلرب���ة املعيبة كلما نضع فيها 

اللنب تخلو منه بسبب ما بها من عيب. 
ومثل هؤالء قد ال تصلح معهم الكلمة الطيبة، بل إنهم 
ف���ي حاجة إلى احمرار العني، ماداموا لم يعوا وينتبهوا 
للتوجيهات السديدة املستمرة ولم يتفهموا ما يصل إليهم 
من حروف وكلمات مليئة باملواعظ والعبر، بل وتعدوا 

كل احلدود والصبر.
لقد قتل البعض كل معاني الدميوقراطية وأصبحوا 
يتصرف���ون وف���ق أهوائه���م ومصاحلهم الش���خصية 
وجتاهلوا قضايانا األساسية ومصالح املواطنني، فإلى 

متى الصبر؟!
خارطة الطريق للحفاظ على ترابطنا وتكاتفنا والعمل 
لتطوير بلدنا واالرتقاء به يجب أن يتخذها اجلميع من 
املعاني السامية خلطاب صاحب السمو الذي جاء جامعا 

لكل ما منر به.
صاحب السمو، أنت أملنا في مستقبل مزدهر مشرق، 
فاسمح لنا أن نشكرك على توجيهاتك السديدة، وفي النهاية 

نؤكد أنه البد أن يفهم البعض أن للصبر حدودا.
al7or@hotmail.com_alyera3

قبلة على رأس سمّوك

ذعار الرشيدي

الحرف 29

»قبلة على رأس سموك«.
هكذا خرجت هذه اجلملة مني بعد أن 
استمعت إلى خطاب والدنا صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الذي وجهه 
إلى إخوانه وأبنائه من املواطنني مس���اء 

أول من أمس.
خطاب ملؤه احلكمة من رأس احلكمة 
وربان س���فينة البلد التي مالت بها رياح 
الفتنة قليال قبل أن يعيدها سموه بخطابه 
إلى خط س���ير األمان، ل���م يطلب الكثير 
ولم يهدد ولم يتوعد بل ُجل ما فعله أنه 
وضع نق���اط املنطق على كلمات اخلالف 
غير املنقطة التي امتألت بها جنبات البلد 
خالل األيام املاضي���ة، داعيا للعودة إلى 
دولة القانون بعيدا عن التعبئة والفوضى 
التي  والش���حن والتخوين والتش���كيك 
أصبحت ديدن البعض وأس���لوب عملهم 

السياسي بل وحتى احلياتي.
ومجددا أكد سموه في خطابه الفصل 
إميانه التام بالدميوقراطية، ليبعث سموه 
بهذا التأكيد من جديد الطمأنينة في نفوس 
أبنائه من املواطنني أن ال حكم وال احتكام 
إال بالدستور الذي يعتبر مكسبا شعبيا 

للجميع للكبير قبل الصغير.
ال تآم���ر عل���ى الدس���تور وال تعليق 
للدميوقراطية وال انقالب عليها ولن ميسها 
أحد بس���وء ما دام رأس البلد قال كلمته 
صريحة في هذا الش���أن وانه هو أول من 
يذود عنها وعن حماها بحكمته التي أعلنها 
صراحة عبر خطابه الس���امي، فليتوقف 
اجلميع عن القول ببطوالت زائفة وهمية 
ال وج���ود لها إال في مخيالتهم وليلتفتوا 
إل���ى الوطن بعيدا ع���ن افتعال صراعات 
سياسية ال قصد منها سوى اختالق وضع 
جديد ميكنه���م من بناء قصور في جنان 
مصاحلهم الشخصية الضيقة حتى وإن 
سقط البلد في جحيم الفوضى ونار الفرقة 

وبراكني الفتنة.
واملواطنون ال يريدون شيئا أكثر وال 
أكبر مما جاء في هذا اخلطاب الس���امي، 
يريدون دولة القانون واملؤسسات، يريدون 
دولة التنمية بعيدا عن املثالب التي نالت 
سيف الدميوقراطية على يد بعض حملته 
ممن ائتمناهم على حمله، يريدون العدل 
واملساواة وأن تعاد حلمة الوطن حتت سقف 
واحد وسماء واحدة وأرض واحدة وروح 
واحدة كادت متزقها أياد اتخذت التشكيك 
والتخوين والتهويل وسيلة إليصال صوتها 
بل ووصل بهم األمر إلى سرقة أصواتنا 
واستعارتها أحيانا بحسن نية منا أحيانا 

ورغما عنا أحيانا أخرى.
أصواتنا للوطن وليس���ت ألحد آخر، 
دماؤن���ا لهذا البلد الطيب وليس من حق 
أي أحد أن يحدد فصائلها بناء على قبائلنا 
أو عوائلنا أو مذاهبنا أو ديننا أو لوننا، 
فنحن في النهاية كلنا كويتيون جس���د 
واحد ومن قبيل���ة واحدة وعائلة واحدة 

ولون واحد بل ودين واحد.
سيدي ووالدي صاحب السمو األمير: 
»قبل���ة على رأس س���موك قبل اخلطاب 
وبعده«، وليس بعد هذا اخلطاب الفصل 
س���وى القول بالس���مع والطاع���ة لولي 

األمر.
Waha2waha@hotmail.com

د. نرمين يوسف الحوطي

الشموع األربع

محلك سر

سعود الورع

تم .. طال عمرك

حياكم اهلل

ناصر حمد الخالدي

قطر والمؤسسات الشبابية!

أثير الكلمة


