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أتذكر في بداية التسعينيات عندما كنت أسأل ممن يطلقون على 
أنفسهم شعراء احلداثة عن قصائدهم التي ال أفهم منها شيئا، وال 
أحل وال أربط جملة وال صورة وال تشبيها ال بليغا وال «مليغا» 
كانوا يقولون لي «فضت أفواههم وضاعت حلوقهم كما أضاعوا 
الشعر»: «يا أخي نحن ال نكتب جليل اليوم وال ألبناء اليوم بل 
نكتب جليل املستقبل، نكتب للغد، وسيأتي بعد ٢٥ عاما أو حتى 
قرن من الزمان من سيفهم شعرنا ويقدره ويعرف معناه فنحن 
ال نكتب لكم وال إلى عاملكـــم املليء بضيق الفهم»، وكانت هذه 
اجلملة تقصر أو تطول هو ما كان يقوله شعراء احلداثة قبل ١٥ 
عاما واليزال بعض منهم يقاوم ويرفع تلك اجلملة أو عذر املائة 
سنة القادمة ويصر على أن ما يقوله شعرا، رغم أن «نصوصهم» 
لو مر أحدهم بها على املعري لصنفهم في الدرك األسفل من النار 
بحسب رسالة غفرانه، ولو قرأ املتنبي من قصائدهم شطرا لقال 
فيهم ما لم يقل في هجاء كافور االخشـــيدي، ولو سمع بهم أو 

بشعرهم جرير لكتب فيهم «دامغته».
عذر شعراء احلداثة أنهم يكتبون للمستقبل، وهو عذر «أبيخ» 
من ذنب كتابتهم لقصائدهم التي ال تســـمن وال تغني من جوع 
وال تستحق أي منها جواز مرور «مادة ١٧» ملدينة الشعر، ففي 
ملتقياتهم يقرأون ما ال يفهم وفي أمسياتهم الـ «٥ أنفار» يلقون 
ما يستحق الرشـــق بالطماطم والبيض من «نصوص» تصلح 
ألن تكون أي شيء عدا الشعر ويصرون على أن ما يلقونه هو 
الشعر بعينه، فهم كمن يأتيك ببقرة ويحلف لك بأغلظ األميان 
أنها فرســـا أصيلة وحتى يثبت لك ذلك جتده ميتطي «صهوة» 
بقرته على طاولة أي من أمســـياته ليلقي على مسامعك خوارا 
محاوال إقناعك أنه صهيل خيل أصيلة ولكنه أخفاها على هيئة 

بقره ليرسلها إلى جمهور ما بعد املائة عام.
األغرب من ذلك الشاعر - حاشاه أن يكون شاعرا - ال يكتفي 
محاولة تغيير األجناس األدبية ويقلب البقرة فرسا، بل يأتيك 
بنقاد يؤيدون كالمه ويكتبون املقاالت النقدية التي تؤكد أن كل 
ما يدعيه حول بقرته الشعرية هو الصحيح بعينه وأن اخللل 
في عينيك بل ومكمن اخللل في أيام دراستك األولى ويشرحون 
لـــك كيف أن مدرس العلوم في االبتدائيـــة لم يقرأ عليك درس 

«كيف ميكن أن تكون البقرة فرسا».
فـــي النهاية إذا قلت لهـــم ال أفهم ما تقولـــون رموك بتهمة 
«التقليدية» وهي تهمة تســـتحق في نظرهم أن يتم طردك من 
دولة مثقفيهم وجنان ملتقياتهم وأجواء أمسياتهم اجلماهيرية» 

أم الـ «٥ أنفار»، ثم قالوا لك «نحن نكتب لألجيال القادمة»
أسلوب شعراء احلداثة أو من يسمون أنفسهم بشعراء األجيال 
القادمة يشابهون بعض الساسة اليوم الذين يرون أن شراء الفوائد 
أو إسقاط القروض ســـيضر مبال األجيال القادمة، وسينسف 
ثروات البلد املخبأة لألجيال اآلتية بعد ١٠٠ عام، وأن هذا الشراء 
«املشبوه» في نظرهم سيعمل الويل والثبور في متاسك البلد، 
وبعضهم تفوق على شعراء احلداثة في نظرته إلى أن املديونيات 
سواء بشرائها أو بشراء جزء منها أو القروض سيضرب االقتصاد 
في مقتل وسيســـحب احلديدة من البلد بعد أن يتركنا جميعا 
على احلديدة، ورمبا يكون معهم حق فيما قالوه أو دعوا إليه، 
ولكن ألم يتم دفع مليار دوالر قبل أشهر لشراء ديون مسمومة؟ 
وألم يتم ضمان ٥٠٪ من الودائع في البنوك؟ وألم يتم قبل شراء 
املديونيات؟ وقبل ذلك كله ألم تدخل الدولة وتدفع مئات املاليني 
بعد أزمة املناخ؟ وكل عمليات الشراء املليارية تلك لم تضر املال 
العام ولم تضرب االقتصاد فـــي مقتل رغم أنها قوانني فصلت 
لصالـــح «٥ أنفار» وفي بعض األحيان لــــ «٣٠ نفرا»، وتكلفة 
املشروعات السابقة أعلى وبكثير من تكلفة القانون اجلديد الذي 
أقره مجلس األمة لشـــراء الفوائد وليس «إسقاط الديون» وال 
«شراء مديونيات ٥ انفار» وال «ترقيع لـ ٣ أنفار»، بل ويدعون 
أن قانون شراء القروض اليوم هو جرح في وجه العدالة بينما 

قانون املديونيات باألمس القريب كان قمة العدالة.
فتبا ألف تب لسياسي يحمل العدالة في علبة سيجار كوبي 
ليهديها لـ «معزبـــه» في قانون ملياري، ويحـــول العدالة إلى 
كرت أحمر في وجوه فقراء يطالبون بإنقاذهم من فوائد كسرت 
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في بدايـــة األمر نبارك لوزير الصحـــة ببداية العام اجلديد 
والذي نتمنـــى أن تنتهي فيه جميع األوضاع الصحية املتردية 
واخلاطئة التي ال تليق باملجتمـــع الكويتي، وأود أن أوجه في 
رسالتي هذه بعض النقاط التي يحتاج إليها اغلب املستشفيات 
احلكومية وأحب في هذه اجلزئية حتديدا أن أسلط الضوء على 
مستشـــفى الفروانية الذي ال يحتاج فقـــط إلى ترميم وجتديد 
املبنـــي املتآكل، ولكن يريد بعض اخلدمـــات الصحية الناقصة 
التي يضطر معها املواطن إلى اللجوء إلى مستشـــفيات أخرى، 
لعدم توافر هذه النواقص بهذا املستشفى احلكومي الذي يخدم 
شريحة كبيرة من املناطق، وابسط األمور هو عدم توافر قسم 

خاص لعالج األذن واحلنجرة.
يا معالي الوزير، ما يزيدنا أملا وحسرة وقهرا، هو ما آل إليه 
واقعنا الصحي املريض املرير الذي نعيشه بسبب تردي أوضاعنا 

الصحية في أغلب مستوصفات ومستشفيات وزارة الصحة.
وأخيـــرا وليس آخرا، أمتنى من معالي وزير الصحة د.هالل 
الساير الذي له كل التقدير واالحترام، االستعجال في إصدار قرار 
يقضي بعمل املستوصفات املتواجدة في املناطق السكنية على 
مدار الساعة، حتى في أيام العطل الرسمية لتخفيف الضغط على 
املستشفيات احلكومية، وتوفير بعض العيادات املهمة للمستوصف 

نظرا ألهمية اخلدمات الصحية وحاجة املواطنني لها.
«حفظ اهللا الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه»
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ذعار الرشيدي

العدالة في علبة سيجار

رأي

خالد جمال السويفان

رسالة إلى وزير الصحة

فاصل

والكاظمين الغيظ

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

(الذين ينفقون في الســـراء والضـــراء والكاظمني 
الغيظ والعافني عن الناس واهللا يحب احملسنني ـ آل 

عمران: ١٣٤).
التسامح صفة من صفات اإلسالم، وضبط النفس 
والتروي واحلكمة صفات تساعد اإلنسان على اتخاذ 
القـــرار الصائب، أما إذا متكـــن الغضب من الفرد فقد 
ال يصيب في قراراته، لهذا حث الدين اإلســـالمي على 
التروي وضبط النفس وفضل العفو عن العقاب، حيث 
جند أن من أهم صفات املسلم اإلحسان، واإلحسان ال 
يقتصر فقط على املال بل علي التفكير أيضا والتصرف 
اإلنساني، ومن هذه الكلمات أستذكر قصة كانت ترويها 
لنا جدتي ونحن أطفال أحداث تلك القصة كانت تنصب 
على عدم التسرع، وتؤكد على ضبط النفس كي ال نلقي 

مبن نعزهم في التهلكة. 
القصـــة عن مدينة كان ملكها فـــي كل ليلة يخرج 
مع وزيره متنكريـــن ليطوفا في أرجاء املدينة ويقفا 
على أحوال الرعية، وفـــي طريقهما وجدا بيتا غريب 
الشـــكل، فوقف امللك أمام بابه وأخذ يقرع الباب، وإذا 
برجل عجوز يخرج لهما ويدعوهما لضيافتهما بعدما 
قاال له إنهما غريبني عن املدينة، وأكرم الرجل ضيفيه 
وقبل أن يغادرا البيت، قال له امللك: لقد وجدنا عندك 
احلكمة والكرم، فهل تكرمنا أيضا بنصائحك أيها الرجل 
العجوز؟ فقال العجوز: ال تأمن للملوك ولو توجوك. 
فأعطـــاه امللك وأجزل له العطاء ثم طلب منه نصيحة 
أخـــرى، فقال العجوز: ال تأمن للنســـاء ولو عبدوك. 
فأكرمـــه امللك ثانية على أن يعطي له نصيحة أخيرة 
قبل الرحيل، فضحك العجوز وقال: أهلك هم أهلك، ولو 
صـــرت على املهلك، فأكرمه امللك ثم خرج هو ووزيره 
بعـــد توديعهما للرجل العجوز، وفي الطريق للعودة 
إلى القصر أبدى امللك استياءه من كالم الرجل العجوز 
وأنكر كل تلك احلكم، وأخذ يســـخر منها لوزيره إلى 
أن وصـــال إلى القصر.  وبعد أيام أراد الوزير أن يؤكد 
للملك صحة ما قاله الرجل العجوز، فنزل إلى حديقة 
القصر وقام بسرقة البلبل الذي كان امللك يحبه كثيرا، 
ثم أسرع الوزير بعد سرقته إلى زوجته يطلب منها أن 
تخبئه عندها وال تخبر أحدا عنما فعله الوزير، وبعد 
عدة أيام طلب الوزير من زوجته أن تعطيه العقد الذي 
فـــي عنقها كي يضيف إليه بعض احلبات الكبيرة من 
اللؤلـــؤ، ففرحت الزوجة مبا يريد الوزير عمله وعلى 
الفور أعطته العقد، ومرت األيام ولم يعد الوزير العقد 
لزوجته فسألته عنه، إال أنه تشاغل عنها ولم يعطها 
إجابـــة صريحة، فثارت عليه واتهمته بأنه قدم العقد 
المرأة أخرى، فلم يرد الوزير على اتهاماتها له، وهنا 
اجتهت زوجة الوزير مســـرعة وهي غاضبة إلى امللك 
ومعها البلبل، وأخبرت امللك بكل ما فعله زوجها، فقام 
امللك دون تفكير ودون سماع دفاع الوزير وأمر بإعدامه. 
وفي اليوم احملدد إلعدام الوزير نصبت منصة اإلعدام 
في وسط املدينة وأخذ الوزير إليها مكبال باألغالل أمام 
أهل املدينة وفي الطريق مر الوزير مبنزل أبيه وأخوته، 
فدهشوا ملا رأوا، وأبدى والد الوزير أمام امللك استعداده 
ألن يفدي ابنه من حكم اإلعدام، ولكن امللك أصر على 
تنفيذ احلكم، وعندما وصل الوزير إلى منصة اإلعدام 
ووقف أهل املدينة أمامه وقبل أن يقوم اجلالد بتنفيذ 
احلكم طلب الوزير من امللك أن يؤذن له بكلمة يقولها 
له، فأذن امللك لـــه، وهنا أخرج الوزير من جيبه عقد 
زوجته وقال للملك: أال تتذكـــر قول احلكيم: ال تأمن 
للملوك ولو توجوك، وال للنساء ولو عبدوك، وأهلك 
هم أهلك ولو صرت علـــى املهلك. وهنا عفا امللك عن 
وزيـــره ألنه أدرك أن وزيره قام بذلك ليؤكد له صدق 

تلك الكلمات فعفا عنه وأعاده إلى مكانته.
< < <

كلمة وما تنرد: سئل حكيم من القوي من الناس؟ فقال: 
من يستطع أن يكبت جماح نفسه. 
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سرعان ما مضت أيام 
العام ٢٠٠٩ ومثلها أول 
العام ٢٠١٠، وهكذا  أيام 
هي أعمارنا جتري دون 
أن نشــــعر بهــــا إلى أن 
تتوقف مســــيرتها عند 
النقطة األخيــــرة وفي 

الوقت الذي ال نســــتطيع البكاء على أنفسنا وما 
ضيعنــــا وما فرطنا يبكي علينا اآلخرون مع أننا 
األولى بهذا البكاء ألننا ولألسف في أعمارنا نضيع 

الكثير.
في العام ٢٠٠٩ استطعنا وبنجاح كبير وبتكاتف 
من قبل االخوة في الشؤون والبلدية والداخلية 
واألشغال والصحة والتربية أن نشيد صرحا رائعا 
بدال من مجمع دور الرعاية لننهي معاناة الفئات 
اخلاصة التي تعيش في ذاك املبنى املتهالك، وأنتم 
اليوم ترون هذا البرج العالي املوجود عند دوار 
األمم املتحــــدة أكبر دليل على أننا جنحنا جناحا 

ال مثيل له.
في العام ٢٠٠٩ جنحنا أن نشيد أطول برج في 
العالم ليكون مركزا ماليا، وجاء وفق أحدث وأرقى 
التصاميم، ومن خالله استطعنا وبنجاح باهر أن 
نقضي على البطالة ونوفــــر فرصا للراغبني في 
احلصول على الوظيفة بدال من االنتظار الطويل 
واســــتطعنا من خالل هذا البرج العالي أن جنعل 

بالدنا حديث اجلميع.
وفي العام الـ ٢٠٠٩ اســــتطعنا أن نحل قضية 
البدون بعــــد معاناة طويلة فأعطينا كل ذي حق 
حقه بدال من تلك املهاترات والتصريحات والندوات 
واحملاضرات التي تعبنا معها كثيرا، وهكذا انتهت 
٢٠٠٩ لتنتهي معها قضية البدون ليس هذا وحسب 
بل حتــــى قضية القروض انتهت فــــي هذا العام 

وعمت الفرحة.
وفي العام ٢٠٠٩ لم نشهد أي محاولة لتفكيك 
مجتمعنا وزعزعة الوحــــدة الوطنية ولم تخرج 
علينا أي قنــــاة فضائية مبا هــــب ودب كال ولم 

أو استخفافا  نر اسفافا 
وكنا متالحمني مترابطني 
على قلب رجل واحد لم 
تشهد الشوارع مظاهرات 
الدواوين  ولم تعقد في 

محاضرات وندوات.
وفي العام ٢٠٠٩ أيضا 
شيدت مشاريع كبرى بعد التعاون اخليالي الذي 
جرى بني االخوة أعضــــاء مجلس األمة واالخوة 
الوزراء في احلكومة فكانت ســــنة «الطفحة» من 
حيث املشــــاريع التنموية في كل املجاالت وهكذا 
انتهى العام ٢٠٠٩ ولــــذا فرحنا واحتفلنا أو ملاذا 
نحتفــــل؟ ينبغي أن نحزن علــــى رحيل عام كان 

حافال باالنتكاسات عذرا باإلجنازات.
واليوم مع رحيل األيام األولى من العام اجلديد 
٢٠١٠ يا ترى كيف يكون هذا العالم؟ اللهم اجعله 
عام خير علــــى البالد والعباد لكن على كل واحد 
منا أن يبدأ في إصالح نفسه ومن ثم يبدأ في نقد 

اآلخرين.
< < <

حزنت كثيرا مثل كل أهل الكويت وأنا أقرأ صرخة 
األب املفجوع في بناته األربع نتيجة االســــتهتار 
احلاصل من قبل بعض الشباب. عذرا يا عماه فقد 
أطلقنا لشــــبابنا العنان حتى يستهتروا بأرواح 
اآلخريــــن فكان ما كان واهللا يا عماه لقد تقطعت 
قلوبنا نحن نقرأ استغاثتك وإن ضاع حقك اليوم 
فواهللا لن يضيع في محكمة اآلخرة واهللا أســــأل 

أن يكتب أجرك.
< < <

إن الشــــيء الذي يستحق ان يسجل بكل فخر 
واعتزاز في العام ٢٠٠٩ هو مشروع مدينة صباح 
األحمد البحرية الذي يعد إبداعا يجســــد صورة 
مشرفة للعبقرية الكويتية عندما تتحدى وعندما 
تفكر وعندما تقرر بال شك يكون منتهى اإلبداع وهكذا 

كان مشروع مدينة صباح األحمد البحرية.
N_alkhaldi79@hotmail.com

«الرجل املناســـب في 
املكان املناسب» هذه مقولة 
أو نظريـــة تصلح فقط 
للحكايات أو اخلطب التي 
تلقى في املآدب واحلفالت 
أما الواقع فهو في أغلب 
األحيـــان يظهر مناقضا 

لتلك النظرية، بل حتكمه الواسطة وحب اخلشوم 
وهذا ولد فالن، وهذا ولدنا.

وال نقول جديدا وال نخترع العجائب حني نؤكد 
ان معظم دوائرنا احلكومية ومؤسساتنا الوطنية 
تعاني منذ ســـنوات طويلة من وجود الرجل غير 
املناسب أو املرأة غير املناسبة متربعني فوق املكاتب 
زيارة واحدة الى إحدى هذه الدوائر واملؤسســـات 
تكفي، للتأكد من هذه احلقيقة أن بعض هؤالء وصل 
إلى وظيفته باألقدميـــة وكأن احلكومة تهتدي في 
تعاملها معه مبقولة قطع األعناق وال قطع األرزاق 
وهي ال تدري أن وجوده يعطل العمل بعد أن انتهت 
صالحيته منذ ســـنوات.. نوع آخر من املسؤولني 
وصل إلى مركزه متسلحا بكمية وافرة من ڤيتامني 
«واو» هـــؤالء وأولئك يعرفون في قرارة أنفســـهم 
أنهم غير جديرين باملركز الذي وصلوا إليه، لذلك 
نراهم دوما وكأنهم يخوضون حربا ال هوادة فيها 
ضد أصحاب الكفـــاءات خوفا على املنصب الذي ال 
يعرفون منه إال االسم والوجاهة واللوحة الفخمة 
التي تتقدم مكتب كل منهم معلنة اسم حضرته لزوم 

التصوير للصحف والشهرة.
ومبا ان أمثال هؤالء ال يعرفون أساسيات العمل، 
فإنهم يشغلون أنفســـهم بالكيد لهذا واحلفر لتلك 
وكأن الوظيفة التي يتقاضون راتبا عنها ال تخرج 

عن إطار السخافات التي 
يتلهون بها..

الهدف واضح، فهؤالء 
نفوسهم صغيرة وبالتالي 
يتخيلـــون ان أصحـــاب 
الكفاءات مـــا جاؤوا الى 
الوظيفـــة إال الحتـــالل 
أماكنهم وما دروا أن ســـنة احليـــاة تفرض علينا 
حقن دماء جديدة في شرايني الوطن ولو قام أحدنا 
بزيارة الى أي من دوائرنا احلكومية أو مؤسساتنا 
الوطنية لسمع العجب العجاب عن مسؤولني بغض 
النظر عن مراكزهم يحاربون أصحاب الكفاءات بكل 
الوسائل غير املشروعة واملصيبة هي ان من بأيديهم 
زمام األمور غالبا ما يصدقون مقوالت املســـؤولني 
والذين قد انتهت صالحياتهم فيدفع أصحاب الكفاءات 
الثمن دون وجه حق ال لذنب اقترفوه وامنا لرغبتهم 
الشديدة في العمل وحتليل الراتب بدال من االنضمام 
الى شـــلة املصفقني للمدير واملتمسكني بأذياله وما 
أكثر هذه األذيال خصوصا حني تنتفخ أوداجه أمام 

كاميرات التلفزيون أو الصحافة.
دعونا نعترف.. فدوائرنا ومؤسساتنا الوطنية 
تعانـــي من ترهل وظيفي ال ُيطاق والســـبب كثرة 
املوظفـــني الذين ال عمل لهم، فـــإذا كانت احلكومة 
متمسكة مبقولة قطع األعناق وال قطع األرزاق فلماذا 
ال تعطيهم رواتبهـــم وتبقيهم في بيوتهم بدال من 
وجودهم الذي يعطل العمل وعلى األقل فاحلكومة 
لن تخسر شيئا وامنا ستكسب دماء جديدة وعطاءات 
جديدة من شباب تسلح بالعلم وحتدوه الرغبة في 

خدمة هذا الوطن احلبيب.
NOKTAT_DOOA@hotmail.com

ناصر حمد الخالدي

عذرًا يا عماه مجرد أحالم

أثير الكلمة

أمينة العلي

أصحاب الكفاءات

نقطة ضوء


