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لم أتخيل يوما أن مكانا واحدا 
ال تتعدى مساحته 250 مترا مربعا 
وأعني مدرس���ة تدري���ب األغرار 
س���يجمع 3 أش���خاص يحملون 
االس���م الثالث���ي نفس���ه »عتيق 
جمعان العازمي« وشخصني آخرين 
يحمالن االسم الثنائي نفسه »ذعار 
الرشيدي«، ولكن هذا ما حصل في 

دورة التجنيد 34 التي جمعتني بش���خص يحمل ذات االسم 
الثنائي الذي أحمله، وجمعت كذلك 3 أشخاص يحملون االسم 
الثالثي نفس���ه »عتيق جمعان العازمي«، والغريب أن القصة 
جمعتنا نحن اخلمس���ة مبصادفة ال تتك���رر إال كل تريليون 
س���نة مرة واحدة فقط، ومكمن الغرابة في أنني كنت مجندا 
في الكتيبة الثانية في الفصيل األول وزميلي في املهجع اسمه 
»عتيق جمعان العازمي«، وعلى الطرف اآلخر من مدرسة أغرار 
التجنيد وحتديدا في الكتيبة األولى الفصيل األول كان هناك 
مجندان زميالن وجاران في ذات املهجع أحدهما يحمل اس���م 
»عتيق جمعان العازمي« واآلخر يحمل اسم »ذعار الرشيدي« 

وهو شخص ال أعرفه ولم ألتق به يوما.
وبدأت حكاية اكتشافي لصدفة األسماء عندما جاءني مدرب 
فصيلنا وطلب مني أن أنادي صديقي عتيق ألبلغه أنه حصل 
على إجازة تبدأ من يوم األحد وحتى السبت - في وقت كان 
يس���تحيل على أي مجند احلصول على إج���ازة يوما كامال، 
وعتيقن���ا هذا حص���ل على 6 أيام- ولكنني قلت في نفس���ي 
»رمبا حصل عتيق على واس���طة«، امله���م أنني أبلغت عتيق 
بأمر اإلجازة »املستحيلة«، وبعدها جمع أشياءه ثم خرج من 
البوابة، ولكن مبجرد خروجه فوجئت باملدرب يعود صارخا 
»وي���ن عتيق لقد حصل خلط في األس���ماء.. املقصود عتيق 
آخر في الكتيبة األولى وليس عتيق صديقك الذي في الكتيبة 
الثانية«، وقتها كان عتيق قد وصل إلى منزله وأبلغت املدرب 

أنني ال أعرف عنوانه.
املثي���ر في األمر أن املدرب ذهب بورقة إجازة ال� 6 أيام إلى 
الكتيبة األولى حيث يوجد »عتيق جمعان العازمي« الثاني، 
ومبج���رد أن منحه املدرب اإلجازة حتى خرج )عتيق الثاني( 
من البوابة مودعا جاره في املهجع وصديقه »ذعار الرشيدي« 
والذي هو ليس أنا، وبعد ساعات من خروج عتيق الثاني عاد 
امل���درب ووجهه يقطر غضبا مخاطبا ذعار قائال: »وين عتيق 

لقد حصل خلط في األسماء هناك 
عتيق ثالث وهو املستحق الفعلي 
لإلجازة«، وخالل س���اعات متكن 
املدرب وإدارة مدرسة األغرار من 
التوصل إلى عنوان وهاتف منزل 
عتيق »الثاني« واتصلوا به فعاد 
فور إبالغه مبا حدث من خطأ، أما 
عتيق صديقي وبعد أن أبلغت املدرب 

بأنني ال أعرف عنه شيئا، فلم يعد واستمتع بإجازته.
في اليوم التالي توصل املدرب إلى عتيق الثالث أو باألصح 
عتيق املس���تحق لإلجازة والذي يحمل اس���م »عتيق جمعان 
العازمي« صاحب اإلجازة »املس���تحيلة« التي منحت له أصال 

ولم تكن لعتيق األول وال الثاني.
القصة رغم غرابتها واملصادفات املس���تحيلة التي جمعت 
األسماء اخلمسة املتش���ابهة واملوقف املتطابق، إال أن أبطالها 
جميعا اليزالون على قيد احلياة ويروون هذه احلكاية الغريبة 
كلما ورد حديث عابر عن التجنيد كواحدة من أغرب القصص 
التي مرت في التجنيد، وأما شاهد قصتنا الذي جمع أطرافها بعد 

16 عاما فهو الزميل الراقي جدا الكاتب عبداهلل بن سبت.
شخصيا لم أتذكر هذه القصة إال بعد أن قرأت بحثا دراسيا 
مقررا حول السلوكيات املجتمعية، وفيه كشفت وزارة الدولة 
للتنمية اإلدارية املصرية في مسح ميداني شمل 2000 شخص 
عن أن 90% ممن ش���ملتهم العينة اعترف���وا صراحة بأنهم ال 
يتحركون إال بالواس���طة، وبال مسح وال غيره أجزم بأن ذات 
النس���بة موجودة ف���ي الكويت، ورمبا نتفوق على األش���قاء 

املصريني وتصل نسبتنا إلى %98.
الواس���طة هنا في الكويت هي رديفة الرش���وة، بل وبنت 
خالتها وصديقتها »األنتيم«، نبتة شيطانية تزرعها احلكومة 
في كل شارع وزاوية، ويقطفها النواب واملتنفذون ليعطوها 

ألبناء الشعب الذي أدمنها كإدمان احلشيش.
واقتراحي للحكومة املوقرة بعد أن أصبحت الواسطة جزءا 
من التفكير املجتمعي، إما أن جترمها أو تشرعنها بقانون ومن 
ث���م »تخصخصها«، خاصة أن حكومتنا ن���زل عليها عفريت 
اسمه »اخلصخصة« منذ بداية العام، ولن يرتاح جسدها من 
هذا املس إال بعد أن تبيع 3 أرباع البلد و»تشاور« نفسها على 

الربع الباقي.
Waha2waha@hotmail.com

»عتيق«.. عنده واسطة

ذعار الرشيدي
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قام����ت قيامة البع����ض إثر تهديد 
ساذج وصل إلى النائبة د.معصومة 
املبارك عبر رسالة ال يعرف مصدرها 
وال هوية مرسلها حتى اآلن، وبعض 
الكتاب اعتكف أسبوعا كامال يكتب في 
إدانة رجل مسن تلفظ بكلمات وعيد 
وغضب إلى النائب علي الراشد عبر 
مكاملة هاتفية نتيجة رغبة األخير في 
تقدمي اقتراح إلغاء قانون االختالط، 
بينما ُيهدد د.ولي����د الطبطبائي على 
الفضائيات، وعلى مرأى من العالم كله 
ألنه قال رأيه، وال نرى في صحافتنا 
وال من كتابن����ا أي حراك يالئم حجم 
اجلرمية ال من قري����ب وال من بعيد، 
والعجيب أن تهديد عائش����ة الرشيد 
وهي مجرد مرشحة ملجلس األمة آنذاك، 
ولم تنل ثقة متثيل الش����عب وجد له 
أصداء كبيرة بني الكتاب والصحافة، 
وإذا عرف السبب بطل العجب، فاملتهم 

كان ملتحيا.
احلديث في شبكة عريفجان ما أعرف 
أحدا »زعل« منه، وال س����معنا سيرة 
القضاء وال سيرة التأثير على مجريات 
التحقيق، وال س����معنا من ينادي إلى 
التثبت ويدعو إل����ى التريث، وكذلك 
ف����ي حادثة فيلكا واملعه����د التجاري 
واحلفل السريالنكي و.. و.. و..، فلماذا 
البع����ض حده زعالن في احلديث عن 
أطماع دولة عودتنا على عرض قوتها 
وفتل عضالتها علينا، والتي كان من 
آخرها تعديها على القنصل الكويتي 

في بالدها.
البعض الزالت يده وقلمه ولسانه 
متلطخني بالطائفية، واستمر على ذلك 
الغي رغم دعوة صاحب السمو األخيرة 
بوأد الفتنة، فأثاروا اللغط حول مركز 
»وذكر« الدع���وي، وأقاموا التجمعات 
الطائفية وأصدروا البيانات التي تشق 
الوح���دة الوطنية، وال أدري ملاذا اآلن 
وفي هذا الوقت بدأ بعضهم يستذكر 
كلمة صاحب السمو ويطالب اآلخرين 
باالمتث���ال لها، وصاروا مع األس���ف 
يخلق���ون لنا بعبعا أس���موه »الفتنة 
الطائفية« يرفعونه كلما أرادوا إخراس 

احلق، وال حول وال قوة إال باهلل.
أخيرا: »فعس����ى أن تكرهوا شيئا 
ويجعل اهلل فيه خيرا كثيرا«، تفاعل 
اإلع����الم اخلجول م����ع تهديد ملواطن 
كويتي قال رأيه بحجم نائب مجلس 
أم����ة، وإحالة قضية التجس����س إلى 
القضاء ومنع النشر فيها تعد خطوة 
جريئة وموفقة، نتمنى أن تتكرر مع 
جميع القضايا احلساسة مثل تهديدات 
البقية اآلخرين، ومثل قضية االزدواجية 
والفرعيات واتهام األبرياء دون دليل 
وال بره����ان، فليس لن����ا بعد اهلل من 
م����الذ إال القضاء ووالة أمرنا حفظهم 

اهلل لنا.
dhari0395@hotmail.com

لك اهلل يالطبطبائي

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

مسرحية »دراما الشحاذين« 
أعادتن���ا الى الزمن اجلميل، زمن 
املتعة بفن راٍق يناسب كل أفراد 
االسرة، ويسلط الضوء على قضايا 
املجتمع بأسلوب مميز، دون اسفاف 
او ابتذال، املسرحية من تأليف بدر 
محارب وم���ن إخراج عبدالعزيز 
صف���ر، وهي من نت���اج املجلس 
الوطني، وبعيدا عن املمثلني الذين 

أبدعوا في توصيل رؤية املخرج واملؤلف، ودون التدخل في 
الديكور الذي نفذ بطريقة متناغمة مع اإلضاءة، وبال تعليق 
على املؤثرات الصوتية التي جاءت بحساسية شديدة للعمل 
املسرحي وأعطت اإلمياءات املطلوبة لرؤية املخرج واملؤلف، 
بعيدا عن كل هذا سنتطرق لتيمة املسرحية أو فكرتها التي 
كانت رسالة مميزة للجمهور أثبتت أنه إلى اآلن يوجد مسرح 
ميكن للمواطن أن يحضره مع أسرته دون اخلوف من خدش 
احلياء باأللفاظ واإلمياءات التي نش���اهدها ونسمع عنها في 

بعض املسارح التجارية.
عندما ذهبت ملشاهدة هذه املسرحية وجدت األسرة بكاملها 
تتابع أحداثها وتس���تمتع بها، وهذا ما يفتقده املسرح ليس 
فق���ط في الكويت ب���ل في كثير من مناط���ق العالم العربي، 
وهذه اجلزئية متيزت بها دراما الش���حاذين، أما بالنس���بة 
للرس���الة التي أراد املؤلف واملخرج توصيلها للجمهور من 
خالل أدواتهما املس���رحية )حركة املمثل � احلوار � الصوت � 
الديكور � اإلضاءة( فكل هذه العناصر عكست رؤية املخرج 
لتوصيل رسالة املؤلف وهي الواقع املعايش للفرد في املجتمع 
وأخص الواقع السياسي، بني كل من السلطة التنفيذية التي 
متثلت بش���خصية رجل الشرطة في املس���رحية والسلطة 
التشريعية التي متثلت بشخصيات الشحاذين أما املجتمع 

فكان هو جمهور املسرحية. 
إذن أصبحنا مثلثا ثالثي األضالع الكل يكمل اآلخر والكل 
ينتظ���ر قرار اآلخر، ذلك هو واقعنا وذلك هو ما ش���اهدناه، 
فاملسرحية تدور حول مجموعة من الشحاذين الذين يسكنون 
في حي شديد الفقر، وهذا هو ما ميكن إسقاطه على مجلسنا 

ال���ذي بالرغم من جم���ال موقعه 
ودي�����كوراته إال أنه يتصف بفقر 
القرارات، املهم يتجمع الشحاذون 
الل���ي���ل في وكر،  عند منتصف 
ويأتي ك�����ل متس���ول أو شحاذ 
ليحتمي بقائد الش��حاذين وفجأة 
يدخل عليهم قائد الشرطة ويسألهم 
عما يفعلون���ه، فيوهمونه بأنهم 
يقومون بعمل بروڤات وبالفعل 
يصدقه���م بل يقوم بالتمثيل معه���م كما احلال في مجتمعنا 
ومن خالل ح���وارات املمثلني تطرح قضاي���ا كثيرة تخص 
املجتمع، منها على س���بيل املث���ال ال احلصر عدم االختالط 
وحرية التعبير وما ش���ابه ذلك من قضايا نسمع األحاديث 
الكثيرة عنها دون التنفيذ، وهذا ما أراد املؤلف توصيله من 

خالل املخرج ورؤيته.
إنن����ا ن����عيش داخ�����ل م����سرح����ية ونعرف ممثليها 
ولكن هل هذه املسرحية ستقدم أو تعرض أو قد يسمع البعض 
عنه���ا؟ اإلجابة: )ال(، فقط من يس���مع عنها ثالثية األضالع 
كما ذكرناهم من قبل وهذه النتيجة جتس���دت مبوت البطلة 
التي قتلت على أيدي كبير الشحاذين أمام رجل الشرطة ظنا 
بأنها نهاية املسرحية مع أنها الواقع ال���مرير الذي يحدث في 
مجتمعنا وهو طرح قضايا املج����تمع وإقامة اللجان التي تشكل 
مسرحية وهمية ال أحد يس���مع عنها غير صاحب الشكوى، 
وفي النهاية متوت القضية أمامنا وأمام من هو املسؤول دون 
احللول أو التحقيق، تلك هي قيمة الفقير ونحن لألسف أصبحنا 
مجتمعا فقيرا، شكرا لكل من ساهم في ذلك العرض املسرحي 
وكش���ف صورة قد تكون غائبة عن ذهن البعض، ولكن تلك 

هي احلقيقة أننا نعيش في زمن دراما الشحاذين. 
> > >

كلمـة وما تــنرد: ن�����أمل م���ن امل���جلس الوط����ني للثقافة 
وال��فنون واآلداب ت���قدمي املزيد من تلك املسرحيات الراق����ية 
وإعطاءها ح����قها من اإلع���الم عنها ليتسنى للجمهور مشاهدة 

تلك النوعية الراقية.
atach_hoty@hotmail.com

»دراما الشحاذين« رسالة  من 
المجلس الوطني إلى المجتمع

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

ه���ذه االيام بدأت مزايدات بعض املس���ؤولني في العراق حول 
عالق���ة العراق مع الكويت، وفي كل مرة يكون الكالم عن الكويت 
ام���ا بالغمز او اللمز او بالكالم املباش���ر الصريح الذي يعكس ما 
يضمره الكثير من املس���ؤولني العراقي���ني جتاه الكويت، رغم ان 
مواقفن���ا معهم دائما مواقف اخوة ونخوة ودعم واحترام، ومهما 
عملنا معهم فال تتوقعوا ان يغيروا ما بنفوسهم حتى لو جاهروا 
وغيروا ما على ألسنتهم، لذا فاحلذر دائما مطلوب واالبتعاد عن 
التصعيد مطلوب ألننا لس���نا ممن لديهم النية الس���يئة ضد اي 
من جيراننا بل دائما نتمنى لهم االمن واالستقرار واخلير الدائم، 
خصوصا بالنس���بة الخواننا في العراق، لكن مع ذلك ال تتوقعوا 

ان يردوا االحسان باالحسان.
نرجو م���ن االخوان في مجلس االمة وصحافتنا اال يكس���بوا 
بطوالت زائفة على حساب مصلحة الوطن، فاملزايدات مع االخوة 
في العراق نهايتها اخلسارة، ونحن لن نرضى بأي خسارة قد تعود 
على كويتنا احلبيبة، ويكفينا تعسف صدام واحتالله لبلدنا وقتل 
وتش���ريد وتدمير الكثير من مرافقنا احلساسة، خاصة النفطية، 
ألن صدام وامثاله ال ينتمون ألمتنا ابدا، فهم ظواهر نكرة خرجت 
في عصر الظلم واجلهل والتعسف من بني مجموعات صغيرة من 
ابناء هذه االمة، فرجاء تصرفوا دون تعصب ضد من يصرح مبا 
فيه االيذاء لنا، ألن الكالم كثير، ولن يجدي الرد مع هؤالء، وعلينا 
اذا كنا حريصني على  بلدنا ان جنتهد بالعمل ونوحد صفوفنا واال 
نثي���ر قضايا تافهة تفرق بني ابناء هذه االمة، ولنثبت ان جبهتنا 
واح���دة ال فرق بني حكومة ومجلس امة وال كالم يعلو على كالم 
املسؤولني عن امننا واستقرارنا، وارجو من صحافتنا ومحطاتنا 

الفضائية اال تنجر وراء هذه املهاترات.
وال تس���تغربوا ابدا من هذه التصريحات ضد الكويت ألن ما 
حص���ل عند احتالل الكويت وعن���د حتريرها كان منوذجا فريدا، 
ألن اهل الكويت كانوا كعادتهم جبهة واحدة ملتفني حول اسرتهم 
احلاكمة، وقد ظهر ذلك ف���ي كل مكان تواجد فيه الكويتيون بعد 
ان تش���ردوا بفعل صدام املشني املخزي، وفوق كل ذلك لطف اهلل 
ورحمته بنا وجتاوب اغلب دول العالم معنا وش���اركوا معنا في 

حترير بلدنا.
ارجو من احلكومة ان تتأمل وتتعقل وال تس���تعجل في ردها 
وتصرفاتها اال بحكمة ودراية مع سياس���يي العراق اجلدد الذين 
حتى اآلن ال نعرف اشكالهم واسماءهم وانتماءاتهم، وكل تصرف 
ال يكون حكيما س���يؤدي الى زيادة انفعال ومواقف س���يئة ضد 
الكويت، ونحن ال نريد ان نصل الى هذا احلد، فخذوا االمور باحلكمة 
واملوعظة احلسنة رغم ما نعانيه في قلوبنا من ألم مبا سببه لنا 
حاكم ظالم جائر كنا نعتبره منا وفينا، لكن ظهر عكس ذلك، ولوال 
رحمة اهلل ومؤازرة العالم لنا لكنا في وضع سيئ، نحمد اهلل على 

ما حصل، ولنكن واعني ملا قد يحصل لنا مستقبال.

منذ القدم واألمم التي سبقتنا بأعرافها وعاداتها حينما حتس 
باالخطار من حولها تأخذ حيطتها واستعداداتها الي طارئ يحدث 
هنا أو هناك، وهذه س���نة متعارف عليها ال حتتاج منا وال من 
غيرنا الى التركيز فيها او التنبيه إليها، خصوصا في خليجنا 
وفي شرق اوسطنا في هذه املنطقة التي حباها اهلل عز وجل 
باخليرات، اال انها كثرت فيها اخلالفات وازداد التناحر، فنحن 
نرى العالم من حولنا يقوم بتدريبات ومناورات واستعدادات 
الي طارئ في مجال االس���عاف واالطفاء واالرشاد والتوجيه 
بينما نحن القريبون من هذه املخاطر لم نفعل ش���يئا من هذا 
وكأن االمر ال يعنينا او بعيدا عنا ونس���تثني من ذلك املقاومة 
العربية في لبنان وغزة اللتني اصبحتا الش���اغل الرئيس���ي 
للكي���ان الصهيوني الواضح لنا ولغيرنا هذه االيام بينما امة 
العرب خالدة ومخلدة الحترك وال تتحرك بل تبني آمالها فقط 
على خارطة الطريق التي اصبحت كما اشرنا اليها عند بداية 
ظهورها »خرطي« ولكنهم استبدلوها مبسميات جديدة وهي 
احلركة والتحريك للس���لم والسالم وهذا ليس مستغربا الننا 
تعودنا من اجلانب الرسمي على اطالق االسماء واملسميات في 
جميع املؤمترات واملشاريع الوهمية بل هذه االيام نتحدث عن 
بناء املفاعالت النووية الت���ي كان وجودها بأي وطن يجعله 
عرضة للضربة االولى ومحل استهداف قبل غيرها فلو اقاموا 
املشاريع االقتصادية فيما بينهم بجزء من هذه املبالغ الطائلة 
واملخزنة في جيوب ش���رقها وغربها الس���تتب االمن والسالم 
وعاشت الش���عوب بخير واستقرار، ولكن الظاهر انه ينطبق 
على هذه االمة وقادتها »ال حياة ملن تنادي« والصهيونية دائما 
اهدافه���ا: تأخذ وال تعطي، تخدع وال تصدق وال تبنوا اي آمال 
على جميع املشاريع املطروحة هذه االيام النها تهدف الى مآرب 

اخرى سترونها قريبا.
الشاعر العماني يقول:

بد الس���لب عل���ى القوت ان كنت اس���تاذي
الع���وادي يحس���بوك  م���ا  س���لب  وب���ال 

االوت���ادي رم���ان  ف���وق  الس���لب  ي���وم 
س���دادي حال���ة  بف���الن  نع���م  قال���وا 

ونحن نقول:
زغ��ل���ول. ق���اله���ا  م���ض���ى  ف��ي���م���ا 

الكل يكظم على غيظه )أي مفيش فايدة(.
م���اض���ي. أب�����و  م�������ن  وامل���ع����ذرة 

)آمال���ه( بيض���ه  كس���روا  ل���ي  ايل���ي 
> > >

لسـانك حصانك: ما حدث في احدي جلسات مجلس االمة بني 
عضوين فاضلني من هيجان لفظي لم نكن نتوقعه مع ش���ديد 

االسف من ممثلي األمة.

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

العراقيون سيظلون 
عراقيين مهما..!

من غير إحراج

مطلق الوهيدة

عجبًا أمر هذه األمة

رأي


