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بعد أن وصلت األم���ور إلى ما وصلت إليه، وبعد أن 
أصبح التشنج هو س���مة احلوار وعالمة اللقاء ومادة 
احلديث، وبعد أن وصل التنابز والتالس���ن إلى مراحل 
خطي���رة بني الكثير من السياس���يني، أصبح لزاما على 
اجلميع أن يراجع نفسه ويحاسبها قبل أن تسوء األمور. 
وأن يكون الصوت العالي والصراخ هو لغة احلوار بني 
أعضاء مجلس األمة واحلكومة، فهذا أمر غير مريح، وأن 
يتم ضرب ونخر الوح���دة الوطنية بني أفراد املجتمع، 
فهو أمر غير مقبول، وأن يتم اس���تخدام الدين وسيلة 
لتحقيق أهداف غير معروفة، فهذا أمر خطير، وأن يتم 
استخدام الش���ارع من أجل فرض أجندات وأفكار وآراء 
ميكن مناقش���تها مع اآلخر في أماكنه���ا املفترضة، فهو 
أمر ينم عن خلل ما، وأن يص���ل املواطن إلى م����رحلة 
ال يع���رف فيها هل الدميوقراطية وأجواء احلرية � التي 
يح���س���دنا عليها الكثيرون � هي نعمة أم نقمة، فتلك 
هي اخل����طورة التي يجب الوقوف عندها والبحث عن 
مسببات األوضاع، والتنقيب عن حلول جذرية للخروج 

من هذا النفق.
وعندما يقوم صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد مبخاطبة الشعب الكويتي ومجلس األمة واحلكومة 
ع���دة مرات خالل فترات زمني���ة متقاربة، فهذا له داللة 
على أن سموه يستشعر اخلطر وهو ما عبر عنه مرارا. 
وأن يحاول س���موه حتذير اجلميع من مغبة اإلس���اءة 
إلى مكتس���بات تاريخية ارتضاها اجلميع، فهذا البد أن 
يجعل اجلمي���ع يلتفت وينتبه ويحاول س���لوك جادة 
الهدوء والروية واحلكمة. وأن يستخدم سموه عبارات 
ومفردات تنم عن أمله وعن قلقه، فهذا يعني أن صاحب 
الس���مو االمير يحتاج من اجلميع أن يلتفت إلى أهمية 
األمر وأن يتعامل مع الوضع مبسؤولية كاملة، فالنطق 
الس���امي لصاحب الس���مو االمير، يحتاج من كل من له 
ش���أن في الس���احة السياس���ية أن يعي ما ورد في هذا 
اخلط���اب، وأن يعمل اجلميع على تنفيذ رغبات وأوامر 
صاحب الس���مو كل من مركزه، خصوصا ما ركز عليه 
سموه فيما يتعلق بالوحدة الوطنية. والبد من اجلميع 
أن يراجع ويحاسب نفسه من أجل معرفة مواطن اخللل 
والعمل على إيجاد احللول لكل هذه املشاكل. وأن تتعطل 
التنمية ف���ي بلد عرف التنمية واالقتصاد والعمران في 
ظروف اقتصادية صع����بة، فاألمر يحتاج إلى مراجعة 
ومحاسبة من اجلميع. وعندما يعرف من يتحمل شأن 
الرياضة يعرف كيفية اخلروج من أزمة رياضية باتت 
محل تهكم وس���خرية الكثيرين منا، فاألمر يحتاج إلى 
مراجعة ومحاسبة. وعندما ال يجيد أعضاء مجلس األمة 
سوى استخدام أداة االستجواب دون غيرها من أدوات 
الرقابة، فاألمر يحتاج إلى مراجعة ومحاسبة. وأن تعجز 
احلكومة ومجلس األمة في إيجاد حل إنساني وقانوني 
لقضية غير محددي اجلنسية، فاألمر يحتاج إلى مراجعة 
ومحاس���بة. وأن تتم دغدغة مش���اعر الناس في مسألة 
القروض دون إيجاد صيغة مقبولة للجميع، فاألمر يحتاج 
إلى مراجعة ومحاسبة. وأن يتم استخدام وسائل اإلعالم 
ومنابر احلرية ساحة للمهاترات وطريقا لضرب الوحدة 
الوطنية، فاألمر يحتاج إلى مراجعة ومحاسبة. املراجعة 
واحملاسبة ليس���ت أمرا معيبا، وإمنا املعيب هو املضي 
في هذا الطريق املظلم الذي ال يدري حتى من سلكه إلى 

أين يتجه أو إلى أين يؤدي؟!
abz973@hotmail.com

34 عاما من التميز قطعته���ا »األنباء« الغراء في التثقيف 
والتنوير وخدمة القضايا الوطنية، متسلحة باحليادية والوطنية 
والشفافية، فتمكنت من دفعنا إلى احلرص على اقتنائها صباح 
كل يوم، لنجد ما نريد من أخبار وقضايا مقدمة بكل مصداقية 
وجرأة وشفافية في الطرح، ويكفي أنها عرفت، وبكل جدارة، 

بأنها صاحبة كلمة مسؤولة ووطنية.
»األنباء« حريصة على مراعاة التطور في الشكل واملضمون 
فتمكنت في ظل ازدياد عدد الصحف احمللية أن تبقى ثابتة بني 
الصحف الثالث األولى، واستمر دورها الفاعل في تسليط الضوء 

على القضايا احمللية والعربية والعاملية مبوضوعية. 
»األنباء« هذا الصرح اإلعالمي الكبير الذي متيز باملصداقية 
وحمل مشاعل احلق ورفع راية احلرية والدميوقراطية تعتبر 
جريدة اجلميع ألنها تعط���ي كل طرف حقه في التعبير دون 
أن يكون على حساب غيره، كما أنها ال تقبل بأن تعرض على 
صفحاتها أي تصريح ميس بالوحدة الوطنية، فأثبتت بذلك 
دورها الفعال والواضح في الدفاع عن مصالح الوطن واملواطنني 

بغض النظر عن فئاتهم وطوائفهم.
متنياتي ل� »األنباء« باملزيد من التوفيق والنجاح واالزدهار 
واستمرار العطاء الالمحدود ملواصلة املسيرة املتميزة والرائدة 

في عالم الصحافة واإلعالم خلدمة بلدنا احلبيب. 
ويطيب لي ويسعدني أن أتقدم إلى رئيس التحرير األستاذ 
يوسف خالد املرزوق، ونائب رئيس التحرير األستاذ عدنان 
الراشد وإلى جميع الزمالء العاملني في »األنباء« بأحر التهاني 
وأطيب التمنيات باملزيد م���ن التوفيق في طرحهم العقالني 

الرصني، وكل عام و»األنباء« بخير.
alsuwaifan@hotmail.com

عدنان فالح الشمري

البد من المراجعة 
والمحاسبة

إشراقة

خالد جمال السويفان

ثابتة بين الصحف 
الثالث األولى

فاصل

حادث ضد مجهول

محمد هالل الخالدي

نظرات

ما يحدث ف���ي الكويت حكاية ال يقبلها 
العقل وال يحتملها الواقع، خليط مهلهل من 
التراجيديا والكوميديا السخيفة، انتصار 
لليأس واحلزن، وخيانة للمنطق وإجحاف 
للتاريخ وخذالن للبشر. رياح ال تهدأ ونفوس 
ال تستقر وسفن ال تصل ومعاناة ال تنتهي، 
مأس���اة تتكرر كالنبض في الوريد، والهم 
في صدر الفقير أو الغريب. وطن يتباهى 
بدميوقراطية عمرها 300 عام وهو اليزال 
»يحبو«، يقوم ويسقط ويدور حول ذاته 

وكأنه ولد باألمس
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كم هي رائعة أعمال الفنان سامي محمد، 
رغم ما فيها من تصوير ملعاناة اإلنسان في 
صراعه مع احلياة، حتكي � رغم صمتها � 
أكثر مما حتكيه فلسفة هيدجر وألبير كامو 
وقصائد جوته والسياب. هكذا أشعر بها 
كلم���ا وقفت أتأمل متثال »االختراق«، ذلك 
العمل العبقري الذي يصور إنس���انا وهو 
يخترق جدارا بكل قواه، ثم يصطدم بعمود 
حديدي يكسر عزميته ويعيده حيث كان، 
وهكذا أشعر عندما أتأمل متثال »محاولة 
خروج« والذي يصور معاناة اإلنسان في 
محاولته للخروج من »صندوق« األحزان.. 
بال فائدة، وهكذا أشعر عندما أتأمل متثال 
»حادث ضد مجهول« ال���ذي يحكي قصة 
إنسان »ملقى« على الطريق ومغطى بقطعة 
قماش، وعلى س���اقيه آثار عجالت سيارة 
دهسته وغادر صاحبها دون اكتراث، هكذا 
أفهم حقيقة اإلنسان في عالم سامي محمد، 
هكذا أراها ف���ي متثال »الكابوس« ومتثال 
»احلشر« و»االزدحام عند الهروب« وغيرها. 
سامي محمد فنان عبقري وصاحب قضية، 
بصمته في الفن مميزة، يجعلك حني تقف 
أمام متاثيله في مواجهة مباشرة مع حقيقة 
العالم مبا فيه من قي���ود وآالم وعذابات، 
يفجعك بهذه احلقيقة التي ندركها ولكننا 
نتوارى منها ونتهرب من قولها، يصدمك 
بواقع اإلنسان حني يجوع وحني يخاف وحني 
يقوم ويتعثر وحني يعيش كابوسا مرعبا ال 
يقبل أن ينتهي. وعلى الرغم من أن متاثيل 
سامي محمد تتحدث عن معاناة »اإلنسان« 
إال أنني أصبحت أراها تتحدث عن وطني، 
فكأن هناك من دهس هذا الوطن، وفر هاربا 

ليقيد احلادث »ضد مجهول«!
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إهداء إلى صناع احلضارة وبناة املستقبل، 
إلى أعضاء السلطتني »املتناحرتني«، حيث 
يقول الشاعر عبداهلل البردوني في قصيدته 

زمان بال نوعية.
عرف���ت ملاذا كن���ت قتلي وقاتلي

ألن ال���ذي يعطين���ي اخلبز، آكلي
أأروي حكاياتي؟ جفوني محابر

ألقالم غيري، حب���ر غيري أناملي
ألني دخلت السجن شهرا وليلة

خرجت، ولكن أصبح الس���جن داخلي
فمن يطلق السجن الذي صرت سجنه؟

ومن يطرح العبء الذي صار كاهلي؟
bodalal@hotmail.com

»أحداث متحركة« هي مجموعة 
قصصية يبلغ عددها ثالثني قصة، 
كل واحدة تختلف عن األخرى 
من حيث الشخصيات واألحداث 
واألمكنة، قام بكتابتها األستاذ 
عبدالقادر عبداحملسن احلمود، 
وقبل أن نخ���وض في التحليل 
النقدي لتل���ك القصص البد أن 

أشير إلى بعض األشياء التي شدت انتباهي من الوهلة األولى 
للكت���اب، فعلى غالفه جند مؤلفنا يقوم بالتنويه إلى أن ما 
كتبه هو ليس من نسيج اخليال بل من الواقع املعاش، وهذا 
ما جعلني شغوفة بقراءته وإنهائه في نفس اليوم، وأعتقد أن 
هذا الفضول يتملك فئة كبيرة من مجتمعنا العربي، لذا فإن 
مؤلفنا راعى ذلك بتلك الكلمات التي كتبها على الغالف أسفل 
عنوان قصصه »قصص اجتماعية قد تكون من واقع احلياة« 
فنجح في جذب انتباه القارئ ألنه على دراية كاملة مبجتمعه 

ومدى حب أفراده لكشف ومعرفة أسرار اآلخرين.
»أحداث متحركة« ال نزال معكم في غالف الكتاب، حيث 
جند مؤلفنا يقدم نوعا من الدعاية اجلديدة لقصصه اجلديدة 
من خالل كتابة جملة »اجلزء األول«، إذن هنا أعطى تصريحا 
بأن الق���ارئ على موعد قريب من قصص جديدة وأس���رار 
جدي���دة، فيضعنا عل���ى انتظار لقاء جدي���د مع املؤلف من 
خالل اجلزء الثاني، بل وقد يكون هناك أكثر من لقاء، عفوا 
أكث���ر من جزء من خالل ما يكتبه مؤلفنا من أجزاء بل ومن 
املمكن أن تصبح تلك القصص سلس���لة قصصية في عالم 

األدب املجتمعي. 
»أحداث متحركة« يبدؤها مؤلفنا باإلهداء ألشخاص لهم 
مكان���ة في حياته، ومن ثم كتب مقدمة كتابه لتكون متهيدا 
ملا سيليها من سطور في هذه القصص، ومن بعدها صفحة 
كتب أعالها »كلمة املراجع« وهنا اس���توقفني هذا العنوان 
في البدء ظننت أنه اس���م لقصة من الثالثني قصة، ولكنني 
عندم���ا قرأتها وجدت غير ذلك فهي بالفعل كلمة املراجع ملا 
كتبه األس���تاذ عبدالقادر عبداحملس���ن احلمود من قصص، 
وهنا شعرت باالحترام والتقدير األدبي من املؤلف وأمانته 
العلمية واألدبية وعدم إهدار حق اآلخرين وهذا الشيء نادرا 

في هذا الزمن.

»أحداث متحركة« حتتوي على 
30 قص���ة اجتماعية من واقعنا 
املع���اش، من املمك���ن أن تكون 
ش���اهدتها أو س���معت عنها من 
قبل أو تكون أحد ش���خصياتها 
لن أقوم بالسرد عليكم بأحداثها 
لكي أجعلك���م تتمتعون بقراءة 
أحداث أبطالها، أحداث متحركة هي 
أمناط بشرية تعيش معنا ونراها على مدار ال� 24 ساعة في 
احلياة اليومية، فنجد مؤلفنا يضع وقائع حقيقية وينسج 
ما بني شخوصها باخليط الدرامي بلغة مبسطة جميلة، 30 
قصة متتاز باألس���لوب القصصي البسيط غير املعقد ال في 
احلدث وال في تركيب الشخصيات وال في اللغة املستخدمة 
ومنه يسهل لكل الفئات العمرية والعلمية قراءتها ومتتع بها 

أي لن تشعر بالتغريب أو الغربة من خالل ما تقرأ. 
»أحداث متحركة« هي تعرية للفساد السلوكي الذي أصبح 
يتفش���ي بني مجتمعنا، فنجد مؤلفنا من خالل ال� 30 قصة 
ميوج بنا بني الزواج العرفي وأصدقاء السوء واآلباء الذين 
يهملون في تربية أوالدهم وال���زواج غير املتكافئ، وكثير 
من الوقائع التي نعرفها أو سمعنا عنها أو كما قلنا من قبل 
قمنا بتجربتها ومعايش���ة أحداثها، ومن هذا وذاك أعتقد أن 
املؤلف أراد بهذه القصص أن يوصل رسالة للمجتمع وهي 
تنبيه ودق وجرس إنذار بأن عاداتنا وتقاليدنا أصبحت في 
خطر، فعندما تبدأ بالقراءة تظن أنك سوف تطلع على أسرار 
شخوص مميزين في املجتمع الراقي ومعرفة أسرارهم ولكن 
سوف جتد عكس ذلك، ألن مؤلفنا كان يحاكي جميع طبقات 
املجتمع بل كان يعرض قضايا أصبحت بالفعل متواجدة في 
مجتمعنا، لم يتعرض لشخوص بحد ذاتهم كما تصورنا في 
البدء، »أحداث متحركة« ما هي إال صفعة لكل قارئ يقرؤها 

ليجد أين وصل املجتمع من أخالق. 
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كلمة وما تنرد: رسالة إلى أهل االختصاص، إلى متى سيظل 
أدبن���ا وثقافتنا دون ترجمات تصل إلى العالم اآلخر؟! ملاذا 
نقتصر فقط على ترجمة ثقافتهم وأدبهم لنا؟ أليس من العدل 

تبادل الثقافات من خالل الترجمة؟ ولكم األمر. 
atach_hoty@hotmail.com

 أصع���ب اللحظات تلك حني 
ميسك أي شخص قلمه محاوال 
أن يكتب عن وداع صديق رحل 
عن الدنيا ولن يعود أبدا، حلظات 
يختلط فيها احلب���ر بالدموع، 
واأللم يعتصر كل ذرة إحساس، 
واملرارة تختلط بجنبات القلب، 

والوحشة تسكن الصدر.
حاول���ت وحاولت أن أكتب رثاء في صديقي وأخي الذي 
ل���م تلده أمي املرحوم عبداهلل ص���الح اللهو الذي رحل عن 
دنيانا باكرا، رحل جس���ده وبقي ذكره الطيب الذي سأظل 
أذكره وأتذكره وأس���تذكره ما بقي���ت حيا، أكتب مقالي هذا 
وشريط الذكريات التي جمعتني به، أثناء فترة عالجي في 
الواليات املتحدة األميركية، حيث قضيت معه 6 أشهر كاملة 
ال يفارقني وال أفارقه وكان يعاملني كأحد أفراد أس���رته بل 
بلغ���ت به الطيبة أنه كان يعاملن���ي كأحد فلذات كبده، كل 
الصفات التي نفتقدها في كثير من البشر كانت به فقد كان 
ش���هما كرميا عطوفا خلوقا ال ينطق إال بأكثر الكلمات تأدبا 
مع الصغير والكبير، خدوما راقيا إلى درجة أنك حتس معه 

أنك تتعامل مع بشر بأخالق مالك.
 أخي الغالي الراحل باكرا عبداهلل إن املئات الذين حضروا 
جنازتك واملئات الذين توافدوا ملواساتنا برحيلك في املنزل 
واإلخوة أصدقاء الدراسة من إخواننا اخلليجيني الذين حضروا 
من بلدانهم ليقدموا واجب العزاء برحيلك الباكر جدا وغير 
املتوقع، كل ذلك يدل عل���ى رصيد محبتك التي زرعتها في 

قلوب جميع من عرفوك.
أخي عبداهلل لم أكن أعلم أنك تكن لي كل تلك احملبة والتي 
لم أكن أعلم أن محبتك لي كانت بحجم مساحات قلبك الكبير 
إذا إنني فوجئت بجمع من األصدقاء املعزين يسألون عني في 
العزاء وعندما كنت أذهب لهم ألجلس معهم ألعرف سر سؤالهم 
عني حتديدا كانوا يقولون لي: »ان املرحوم كان دائم احلديث 
عنك ودائم الثناء عليك«، يا الهي كم هيجوا مشاعري التي 

كنت أحاول كتمانها خالل وقوفي 
بعزائك ولكن دموعي غالبتني 
وغلبتني فانهمرت حزنا عليك 
وعلي أنا الذي فقدت أعز وأقرب 

وأكرم أصدقائي وأوفاهم.
الراحل  العزيز عبداهلل  أخي 
باكرا دون مقدمات، أؤمن متاما 
بأن قرار الرحيل لم يكن بيدك، 
إمنا هو أمر من رب البيت الكرمي س���بحانه جل ش���أنه فهو 
القائل سبحانه في كتابه العزيز )كل نفس ذائقة املوت( وهو 
القائل جل ش���أنه )أيها تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم في 
بروج مش���يدة(، أؤمن بقضاء اهلل وقدره وأؤمن بأن املوت 
ال يع���رف عزيزا أو صديقا وال صغيرا أو كبيرا، وأؤمن بأن 
هذه هي سنة احلياة وقدرنا جميعا فاحلمد هلل الذي ال يحمد 

على مكروه سواه.
أخي عبداهلل سأش���تاق اليك كثيرا وبإذن اهلل س���أراك 

وأحضنك وأقبلك في جنات النعيم إن شاء اهلل.
لألسف بعض ممن ال يعرفونك من ضعاف النفوس نسجوا 
حول حادثة وفاتك اإلشاعات واخلزعبالت لكنك اآلن يا أخي 
بني يدي رب العاملني فهو القادر سبحانه على أن يأخذ حقك 

منهم ويعاقبهم مبا يستحقون.
موتك كان صدمة موجعة جلميع محبيك لكننا آمنا مبن 
جعل موت البشر مسنونا، وال أطلب منك سوى أن تسامحني 
يا حبيبي ألن املوت لم ميهلني ألرد لك شيئا من الكثير من 
اجلميل الذي عملته معي ول���ك مني عهد ووعد بأنني طال 
بي العمر أو قصر سأظل أدعو لك بالرحمة واملغفرة وأعدك 
بأن مكانك س���يظل بقلبي فسيبقى كما هو وذكراك ستبقى 

حية عصية على النسيان.
أخي وصديقي وحبيبي الراحل باكرا عبداهلل، أسأل العلي 
القدير الكرمي أن يسكنك فسيح جناته ويجعل قبرك روضة 
من رياض اجلنة وأن يجمعني بك يوم القيامة في مس���تقر 

رحمته.

د.نرمين يوسف الحوطي
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حسين الفيلكاوي

أخي عبداهلل الراحل باكرًا
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