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ف���ي احلقيقة هو فيلم رائع يجعلك تعيش أحداثه 
وكأنك أحد املواطنني اآلفاتاريني أو أحد أعضاء الفريق 
الضد، حيث تدور أحداث الفيلم حول ش���عب مسالم 
ودود مخلص لوطنه، وقع فريس���ة لقوى الشر التي 
زرعت بني هؤالء املواطنني جاسوس���ا يجهل عاداتهم 
وتقاليده���م مت تدريبه وتلقينه بش���كل جيد للقيام 
بزعزعة صفوف اآلفاتاري���ني، وبفضل التكنولوجيا 
يتم الس���يطرة على تصرفات اجلاسوس عن بعد من 
قبل أش���خاص فتحوا عدة »قنوات اتصال« لتسهيل 
مهمة اجلاس���وس في حتقيق مآرب قوى الشر التي 
تريد نهب خيرات ذلك الوطن املعطاء والتفرد بها بأي 
شكل من األش���كال، دون األخذ في االعتبار محاوالت 
شعب اآلفاتار لالحتفاظ بخيرات وطنهم لكامل الشعب 
وعدم الرغبة في التنازل عن الوطن، فقامت قوى الشر 
الطامعة في خيرات البالد مبحاولة إقناع اآلفاتاريني 
باستبدال وطنهم بآخر وعندما رفض شعب اآلفاتار 
ذلك، حاول الطامعون مرة أخرى خداع االفاتاريني عن 
طريق إغرائهم بعمل مش���اريع ضخمة تدر 73 مليارا 
عليهم خالل 4 س���نوات. وكون شعب اآلفاتار يتمتع 
بنسبة ذكاء مقبولة ويستقرئ املستقبل وكونه يعرف 
نوايا قوى الشر كان ردهم أن تلك القصص اخلرافية 
عن املشاريع التنموية لن تنطلي عليهم، »محد فيهم 
قال عليهم بالعافية جانهم بيعمرون« بل رضوا بأن 
يعمروا وطنهم بإمكاناتهم املتواضعة متشاركني يدا 
بيد متبعني مبدأ العوض وال القطيعة، فثارت حفيظة 
الطامعني وهددوا شعب اآلفاتار باجلرافات التي ستهدم 
املساكن على رؤوس أصحابها، وطبعا اآلفاتار ما عندهم 
دواوين وهذا من حس���ن حظه���م. بالفعل أمر رئيس 
الفريق جرافات���ه بالتحرك قبل صدور أوامر التحرك 
من القائد األعلى وإزالة كل ما يقف أمامهم، وبالطبع 
حترك اجلرافات يعتبر غير قانوني كون األمر بتحرك 
اجلرافات لم ينشر بني صفوف قوى الشر بصفة رسمية 
بعد، ما يتيح لآلفاتاريني حتريك دعاوى تعويض عما 
حلق بهم من ضرر على يد جرافات قوى الش���ر التي 
من املمكن أن تكلف خزينة الدولة الكثير، وأش���ك في 
أن ذلك املسؤول سيحاس���ب أو يسجن بل سيعاقب 
بطريقة أش���به ما تكون مبكافأة، حيث جرى العرف 
عنده���م كما أوضح »مخرج الفيلم« أن كل من يخطئ 
من املسؤولني ضمن صفوف قوى الشر، يزفونه شوية 
ويأخذ نهاية اخلدمة ويروح بيتهم يبدأ حياته من أول 
وجديد ويسويله مشاريع يترزق اهلل منه. فسرعان ما 
حتول مجرى الفيلم من درامي إلى أكشن في محاولة 
من الشعب »الضعوف« للدفاع عن وطنهم مقابل من 
هم أكثر منهم قوة ونفوذا وإمكانات مادية وإعالمية 
أيض���ا، وانتهت أحداث الفيلم بوقوع حب خرافي بني 

إنسي وجنية.
ما أشبه اخليال األميركي بالواقع الكويتي!

Binsabt.kw@gmail.com

آفاتار

عبداهلل بن سبت

أطروحة

عمرها 10 سنوات وتعاني من مرض يعرف باسم »حبوب 
القهوة« حيث تتراكم أورام صغيرة على جس���دها مسببة 

لها آالما ال تطاق.
»بّنه محمد العازمي« هو اس���مها، آالمها لم يعد جسدها 
الغض يتحملها، صنفت أورامها ب� »احلميدة« ولكنها تسبب 
آالما جتعل كتيبة من املغاوير تنهار تباعا، حتملت وحتمل 
والدها الكثير حتى متكن من إرسالها الى اخلارج للعالج، 
3 مرات متتالية، حيث اجريت لها 3 عمليات في بريطانيا، 
ومنذ يناير املاضي ووالدها يريد إرسالها إلى اخلارج لعالجها 
األخير من مرضها النادر، وحص���ل على جميع املوافقات 
املطلوبة غير ان ملفها الذي يضم شرحا مفصال عن حالتها 

واملوجود في مستشفى العدان اختفى متاما.
من 17 يناير ووالدها يذهب بشكل شبه يومي إلى »العدان« 
يبحث عن »ابن حالل« ميكن ان يدله على ملف ابنته حتى 
وصل به األمر الى مدير املستشفى الذي وعده خيرا ووعده 

اليزال قائما دون تنفيذ منذ 3 أشهر.
أغ���رب ما رواه ل���ي والدها أنه كلم���ا التقى بطبيب في 
ابن س���ينا او العدان كان يقول له هذه اجلملة »احلالة دي 
مادرس���تهاش في الكلية« ثم يقوم باقتطاع جزء من امللف 
ل� »يدرسها« امام ناظري والدها الذي كان يرحل من طبيب 
»مادرسهاش« الى طبيب »أول مرة متر علي«، حتى اختفى 
امللف وابتلعه مستش���فى العدان، فهال تكرم وزير الصحة 
د.هالل الس���اير بإنهاء معاناة الطفل���ة »بّنه« وليعتبرها 
حفيدته، ويقوم بواجبه اإلنساني ويبر بالقسم الذي قطعه 
قبل 40 عاما عندما تخرج في كلية الطب ويراجع بنفس���ه 

قضية »بّنه«.
أما قصة »مادرستهاش« فأمتنى من د.الساير الذي عرف 
بسعة صدره ان يعيد تقييم جميع أطباء وزارته الوافدين 

واملواطنني.
Waha2waha@hotmail.com

تعتب���ر مدينة »مصدر« أول مدينة في العالم تكون خالية 
من االنبعاثات الكربوني���ة، وحجم املبلغ املرصود لبناء تلك 
املدينة يتجاوز 20 مليار دوالر، ومن املتوقع أن يكتمل بناؤها 
والتي تعتبر صديقة للبيئ���ة في عام 2016، علما بأن املدينة 
مملوكة بالكامل لشركة مبادلة والتي أنشأتها حكومة أبوظبي، 
وتهدف مدينة »مصدر« إلى أن تكون أبوظبي من رواد الطاقة 
على مستوى العالم، وجعلها من مصدري التكنولوجيا للعالم، 
علم���ا بأن أبوظبي لديها خطة لع���ام 2030 ومن أبرز أهدافها 

تنويع مصادر الدخل.
وال توجد سيارات في املدينة تعمل بالوقود املعروف احلالي، 
 )PRT( وإمنا هناك نظام آخر هو النقل الش���خصي الس���ريع
يتك���ون من 2500 مركبة تقوم بحوالي 150 ألف رحلة يوميا، 
مما يعزز سهولة التنقل داخل املدينة مع العلم باخلصوصية 
عند اس���تخدام هذه املركبات مثل الس���يارات الشخصية، أما 
نظام نقل املواد السريع )MRT( فسوف يشهد حوالي 5 آالف 
رحلة يوميا، ومن خالل تطبيق هذه التقنيات ستحقق »مدينة 
مصدر« وفرا تتجاوز قيمته ملياري دوالر من النفط على مدى 
25 عاما، حسب األسعار الس���ائدة حاليا للنفط، كما ستوفر 
ما يتجاوز 70 ألف فرصة عمل، وتس���هم بأكثر من 2% سنويا 
من إجمالي الناجت احمللي الس���نوي إلمارة أبوظبي، وستشهد 
املدينة مستويات غير مسبوقة من انخفاض الطلب على العديد 
من االحتياجات، مبا في ذلك الطاقة واملياه ومكبات النفايات، 
وستحتاج املدينة ل� 200 ميغاوات من الطاقة النظيفة، مقابل 
800 ميغاوات ملدينة تقليدي���ة، و8 آالف متر مكعب من مياه 
التحلية يوميا، مقارنة ب� 20 ألف متر مكعب يوميا بالنس���بة 
ملدينة تقليدية، وسيخصص 30% من مساحتها للسكن، و%24 
لألبحاث واألعمال، و13% للصناعات، و19% للمواصالت واخلدمات، 

و6% ملعهد »مصدر« للعلوم والتكنولوجيا.
ويوجد مبدينة »مصدر« مجموعة من الوحدات وهي »وحدة 
إدارة الكربون« وتعمل على تطوير مشاريع احلد من انبعاث 
الغازات الدفيئة، ومنح االنخفاضات احملققة قيمة فعلية بتحوليها 
إلى أصول قابلة للتداول وفق »آلية التنمية النظيفة«، و»وحدة 
الصناعات« وتهدف لالستثمار محليا وعامليا لبناء محفظة من 
مشاريع اإلنتاج، لترسيخ املوقع الريادي ل� »مصدر« في مجال 
الطاقة النظيفة واملتجددة، و»معهد مصدر« والذي يس���اهم 
ببرامج تتيح احلصول على شهادتي املاجستير والدكتوراه، 
مع التركيز على علوم وهندسة الطاقة املتطورة والتكنولوجيا 
املس���تدامة، ووحدة »إدارة األصول واملرافق« التي تستخدم 
مناذج اس���تثمارية مختلفة لبناء محفظة من مشاريع الطاقة 
املتجددة. وذكر د. س���لطان أحمد اجلابر، الرئيس التنفيذي 
لشركة أبوظبي لطاقة املستقبل »مصدر« ان أحد أهم االهداف 
األساس���ية والرئيس���ة لتطوير »مصدر« يتمثل في »متويل 
الكربون« وذلك عبر من���ح االنخفاض احملقق في االنبعاثات 
الكربونية داخ���ل املدينة قيمة مالية مبوج���ب آلية التنمية 
النظيفة، »وهي سابقة لم يشهدها العالم من قبل في تطبيق 

اسلوب متويل مبتكر على نطاق مدينة بأكملها«.
أعتقد أنه لم يكن إيجاد مدينة »مصدر« إال من خالل تخطيط 
سليم وواع، واستشراف للمستقبل واإلعداد له جيدا، ووجود 
رؤية ثاقبة وفاحصة وكاش���فة، وذلك ل���و علمنا أن املصدر 
األساسي للطاقة هو النفط في اخلليج، وهو معرض للنضوب 
او االس���تغناء عنه تدريجيا في أي وقت، فإن مدينة »مصدر 
»س���تعزز الدخل القومي البوظبي، وجتعلها في موقع ريادي 

مع الدول املتقدمة، بل إن لم نقل في مصافها.
akandary@gmail.com

»مادرستهاش«
 يا وزير الصحة

ذعار الرشيدي
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» مصدر«.. صديقة البيئة 

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

في السنوات األولى من 
اس���تقالل بالدنا الكويت 
أي���ام االحتف���ال  كان���ت 
باالستقالل تش����هد عروضا 
عسكرية من اجليش ومن 
أفراد الداخلية، ومهرجانا 
استعراضيا ت����شارك فيه 

املدارس وي�����ؤديه ال���طالب على ساحة ثانوية 
الشويخ بعد اس���تعدادات مضن���ية، وك����انت 
م���شاعر االح����تفاء بيوم االس���تقالل حاضرة 
في األذهان لدى عم���وم الكويتيني واملقيمني ألن 
اجلو العام كان صورة معّبرة عن حالة االبتهاج 
بذل���ك اليوم من تاريخ الكوي���ت احلديث. اليوم 
تبّدل احلال بع���د ان اندثرت ع���روض اجليش 
والش���رطة واملهرجانات الطالبية وحلت محلها 
فوضى املسيرات العشوائية للسيارات والتجمعات، 
وأصبحت عبئا على جهاز الداخلية ملا تتسبب فيه 
من احتقانات مرورية، وهّما لكل من يريد اخلروج 
من منزله والتمتع بقضاء بعض الوقت في الواجهة 
البحرية أو في مدينة األحمدي النفطية وغيرهما 
من األماكن. والغالب في هذه املسيرات هو ظاهرة 
رش الرغوة بني األوالد والبنات والشباب والشابات 
على حد سواء وبشكل جنوني حتى يخّيل للمرء 

ان هذه املسيرات حتتفل 
الرغوة وليس يوم  بيوم 
االس���تقالل، وم���ع مرور 
الس���نني رمبا تتالش���ى 
مناس���بة ذك���رى يومي 
االس���تقالل والتحرير من 
ذاكرة األجيال القادمة � ان 
لم تكن تالش���ت من ذاكرة اجليل احلالي � حتت 
ركام الرغوة وتعدو مناس���بة تاريخية عادية ال 
تختلف عن احتفال يوم التراش���ق بالطماطم في 
اسبانيا، حيث بدأت بني مجموعة من األصدقاء في 
أربعينيات القرن املاضي ثم حتولت الى احتفال 

يجتذب السياح.
ما نريد قوله هو ان علينا ان نقدس احتفاالتنا 
ونعطيها حقها التاريخي وان نغرس في نفوس 
أبنائنا ان هذه املناس���بات ليس���ت للهو واللعب 
وامنا الس���تخالص العبر والدروس من املاضي 
واالستفادة منها في شحذ الهمم نحو رفعة الوطن 

واالرتقاء بأفراده.
ان ما يج���ري امام أعيننا من لعب ولهو يقلل 
من عظم املناسبة ويذهب بريقها ويخفت ألقها، 
فالكل مس���ؤول امام وطنه عن ان يقدم له كل ما 

يستطيع ليبقي رايته عالية خفاقة.

حني دخلت مكتبي قالت: 
أنا ال أريد حال كل ما أريده 
أن أفضف���ض عما بداخلي 
من أل���م، كل ما أريده أذنا 
تسمع وفكرا يساعد على 
املزيد من االسترسال، احلل 
ليس بيدك، احلل فات أوانه 

وأنا ما عدت أملك الغد أو القدرة على التفكير فيما 
سيأتي به املس���تقبل فقد علقت في املاضي الذي 
ظننته جميال وفي احلاضر الذي استنزف قدرتي 

على الصبر.
حملت دموع���ا ذات كبرياء تق���ف في املنتصف 
ترفض البدء كما ترفض التوقف عند زاوية محددة. 
قالت: انكس���اري الداخلي منه زوج لعشرين عاما 
وأبا ملثلها وثقة أعطيتها دون أن استمع لهمسات 
هؤالء النسوة الالتي يعبرن حياتي بخبث لم أكن 
أملك القدرة على إدراكه، كنت نظيفة معه وله، كنت 
أوليه ثقة رغم لسعات الشك التي حترقني أحيانا 
ألني أش���تم رائحة اخليانة منه لي لم أكن أملك ما 
متلكه األخريات من قدرة على التلون أو اخلديعة، 
مباش���رتي رفعتني في عينيه وعني احمليطني بي، 
لكن نزعة الرجل عنده للخيانة. ملعاشرة مختلفة 
عن احلالل. للرغبة في التس���لية واالستزادة من 

عواطف مغشوشة.
أنفق من ماله عليه���ن الكثير بينما أنفقت من 
مالي وراتبي الكثير على بيتي وأوالدي وحاجيات 
خاصة لي وعامة للجميع، كنت أعيش معه كشريك 
في منزل كرفيق كصدي���ق ال زوجة لي احلق في 
االستفادة من ماله وراتبه، كنت أظن أن هذا يريحه 
ماديا ليوفر لبيت أكثر جماال ومستقبال أكثر إبهارا 
له ولي ولألبناء صحوت على صوت بل أصوات قذرة 
تخبرني بحقيقة من عاشرته سنينا طوااًل ولم أعرفه، 
عرفته األخريات فتعاملن معه مبكر، أدركت األخريات 

طريقة تفكيره فاستغللن 
أنا  نقاط ضع���ف جهلتها 
فاستطعن الوصول ملا لم 
أصل إليه بنقاوتي وإخالصي 
وتضحياتي أكثر أو إيثاري. 
الي���وم أدركت خس���ارتي 
فانكسرت وأيقنت غبائي 
فتأملت ولكن ملن أحك���ي؟ األم التي رحلت أم األب 

العاجز منذ سنة على سرير اجللطة.
كان البد من الصبر ألستمر من أجل ابنة وحيدة 
مقبلة على الزواج وش���اب ومراهق أخشى عليه 
االنح���راف، لكن متاديه مع صب���ري يزيد داخلي 
اش���تعاال ثرت مرات فاستمر في غيه هددت مرات 
لكنه ي���درك نقاط ضعفي في حب���ه وحب البيت 
بناسه ويدرك س���لوكيات امرأة نظيفة أنا ال أملك 
حرية احلركة أو اتخاذ القرار، أنتظر فقط أن أكمل 
ما بدأت���ه أن أزوج االبنة وأصل باالبنني للوظيفة 
انتظر بصبر أن أنهي رس���التي أو تنتهي حياتي 

برحمة منه سبحانه.
أستيقظ ليال قبل صالة الفجر أبكي حظي العاثر 
واالختيار الس���يئ أدعو في جوف الليل له بهداية 
ومعجزة تنقيه من ذنوبه وتغسله من آثامه وأدعو 
أن ميسح اهلل على قلبي ويرزقني الصبر اجلميل 
والقدرة على مواصلة احلياة خشية إغضابه خاصة 
مع وجود العديد من الرجال الراغبني في استمالتي 

نحوهم.
صمتت فترة ثم قالت حدثتك مبا أحدث به نفسي 
وال أريد أكثر من ذلك االنصات والتأثر الذي نلته 

منك والتعاطف الذي ظهر بدمعتك التي فرت.
خرجت من مكتبي كما دخلت وس���ؤال حيرني 
ملاذا يهمل الرجل املرأة حني تكون مخلصة ونظيفة 

وصادقة؟!
Kalematent@gmail.com

يوم االستقالل
 أم يوم الرغوة

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

امرأة نظيفة

هيا الفهد

كلمات


