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لدي مجموعة من أصدقائي 
مولعون إلى حد العشق بلعبة 
»س���كرابل« وهي لعبة تقوم 
على توزيع عدد من األحرف 
الهجائية على الالعبني وعلى 
كل منهم البدء بتشكيل كلمة 
عل���ى الل���وح املوضوع بني 
الالعبني، وتشابه اللعبة في 

طريقتها إلى حد كبير لعبة الكلمات املتقاطعة، وفيها وبدال 
من أن حتل الكلمة عليك أن تبتكر كلمة من األحرف السبعة 
التي متنح لك قب���ل بدء اللعبة، وكنت مع أصدقائي وما 
أن ننتهي من أي دور في تلك اللعبة حتى نقوم باختراع 
كلمات جديدة مستعينني طبعا بقاموس »مختار الصحاح« 
أو كما يسميه سعيد صالح في مسرحية »العيال كبرت«: 

»عبداملجيد الصحاح«.
وإذا م���ا أخضعنا كلم���ة »دميوقراطية« مثال لقوانني 
لعبة »الس���كرابل« لوجدنا أنه ميكن أن نستخرج منها 
أكثر من 30 كلمة، وذلك فيم���ا لو أعدنا ترتيب حروفها 
العش���ر، فيمكن أن نخرج منها بكلمات مفهومة ومرتبة 
وتؤدي ملعنى مثل »دمي« و»دم« و»مد« و»وقار« و»طير« 
و»مقر« و»طار« و»يطير« و»أرق« و»طارق« و»ورق« و.. 
»قواطي« وإن كانت األخيرة تعتبر عامية وال يحق ألحد 
استخدامها في لعبة »السكرابل«، ولكنها ككلمة ومفهوم 
موجودة في مشهدنا السياسي، وباملناسبة »قواطي« لغير 
الناطقني بالكويتية هي العلب الفارغة، فال أعتقد أن لها 

وجودا في قاموس »عبداملجيد الصحاح«.
ولك���ن وعل���ى الطرف املقاب���ل لو أخذن���ا مثال كلمة 
»خصخصة« لوجدنا أنها كلمة ال تقبل القس���مة إال على 
نفس���ها، فال ميكن أن تركب من حروفها أي كلمة أخرى، 

وكأن اهلل قدر أن تكون هذه الكلمة عقيمة.
واخلصخصة شاء من ش���اء وأبى من أبى عقيمة في 
ظل األوضاع احلالية من فس���اد مستشر، ولن تكون في 
املستقبل القريب س���وى رديف لالحتكار، ومللء جيوب 
أناس محددين بالدنانير والدوالرات واليورو، وخللق ألف 

ثقب وثقب في جيوب املساكني 
»الضعوف« من املواطنني.

ال أريد أن ابدو متشائما، وال 
شخصا يرفض اخلصخصة 
من أجل الرفض، ولكن الواقع 
يقول لكم ان البلد إداريا »رايح 
فيها« والقطاعات التي تنوي 
احلكوم���ة خصخصتها هي 
قطاع���ات يعش���عش فيها الفساد بل وأصبح مستحق��ا 

لل� »غرين كارد« وحق اإلقامة الدائمة.
وكان على احلكومة على األقل وإبراء لذمتها أمام الشعب 
والتاريخ، أن حتاول ولو كذبا تنظيف مؤسس���اتها من 
الفساد، قبل أن تشرع في إطالق قطار اخلصخصة، وأن 
تطبق القوانني وأن تس���ترجع امللي���ارات التي التهمتها 
عشرات املش���اريع بتواطؤ بعض قيادييها الذين كوفئ 

بعضهم مبناصب أعلى نظير تورطهم في سرقات.
احلكومة فرحة ب� »حفظ القضايا« رغم أن جرائم تلك 
القضايا ماثلة أمام أعيننا، و»نتصبح« بها يوميا ونراها 
ومنر على جدرانها حتى ان جدرانها تكاد تقول لنا »سرقة 
أخرى مرت من حتت أنوفكم«، هل ستوقف اخلصخصة 
السرقات؟ أبدا لن يحدث هذا، بل كل ما ستفعله اخلصخصة 
هي »شرعنة« السرقات السابقة وستضفي طابعا قانونيا 

على السرقات الالحقة.
قبل اخلصخصة كانت السرقات تتم بالقّطارة وباخلفاء 
وال تكشف إال بعد سنوات، أما بعد اخلصخصة العقيمة 
فستكون السرقة »على عينك يا تاجر«، بل من أجل عينك 
يا تاجر، أما املواطنون الفقراء البسطاء فسيكون قدرهم 
أنهم سيشاهدون بلدهم يباع قطعة قطعة وباملزاد العلني 

وليس لهم إال الفرجة.
م���رت اخلصخصة وقبله���ا الرديف »خط���ة التنمية 
املليارية« وهاهم نوابكم الذين انتخبتموهم وأمنتموهم على 
»حاللكم وحالل« األجيال املقبلة يقرون البيع ويباركونه 

باسمكم!
Waha2waha@hotmail.com

ومر قطار الخصخصة.. العقيم

ذعار الرشيدي
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هذا ما استطيع أن أقوله بعدما 
باع ممثل����و األمة الكويت بكل 
سهولة، لكني أقول حلكومتنا 
املوقرة إذا الش����عب يوما أراد 
احلياة فالبد أن يستجيب القدر 
وهذه ليست النهاية بل البداية 
وسوف تثبت األيام القادمة أن 
الشعب الكويتي ليس بالغباء 
ال����ذي تتصورون����ه ومن باع 
وطنه باآلالف فسيبيع أشياء 
أخرى بحفنة دنانير وسترون 
)تسونامي( العمالة اآلسيوية 
قادم����ا إلينا من قب����ل التجار 
لتحل م����كان العمالة الوطنية 
ألن التجار ال يهمهم إال الكسب 

بأي طريقة.
ومع ذلك أكرر وأقول ألبناء 
الشعب الكويتي إياكم واليأس 

من وطنكم.

على الطاير

دائم����ا م����ا يفاجئن����ا أحد 
األشخاص بآراء تصدمنا ونحن 
في بلد يحترم حرية الرأي ولكن 
هذه املرة كان����ت املفاجأة من 
العيار الثقيل ألنه ذكر في احد 
لقاءاته الصحافية أن الرويبضة 
مواطن كويتي ش����ريف، وأنا 
أتفق معه بأنه مواطن كويتي، 
ولكن عن أي شرف يتحدث وهل 
يقصد قضايا النصب واالحتيال 

وبيع اخلمور؟!
إن ما يجري يعزز شكوكنا 
بوج����ود تعليم����ات خارجية 
إلشعال الفتنة ضد أبناء القبائل 
وهذا كله موجود على أجندات 

البعض.

مسج

الزمي����ل محم����د  الكات����ب 
عبدالقادر اجلاسم هو سجني 
رأي، وقراءة الوقائع تشير إلى 
أنه يحاكم على آراء سياسية، 
نرج����و أال تك����ون طريق����ة 
التعامل معه رسالة ضد حرية 

التعبير.
Email: aloush2007@hotmail.com

ال���وزراء  ق���رار رئيس 
البريطان���ي اجلديد ديڤيد 
البارونة  كاميرون بتعيني 
س���عيدة وارس���ي رئيسة 
حلزب احملافظني ووزيرة بال 
حقيبة في حكومته، سيغير 
البريطانية  وجه السياسة 
الداخلية فس���عيدة وارسي 

أصبحت بني عش���ية وضحاها أول وزيرة مسلمة في 
تاريخ بريطانيا. إال أن األمر بالنس���بة لي يحمل عددا 
من املضامني املختلفة، أهمها أن اختيارات كاميرون في 
حكومته انتصرت للحق وغلبت املواطنة على كل انتماء 
ديني أو عرقي، انتصرت ألهل اخلبرة في مواجهة أهل 
الثقة، أثبتت أن الكفاءة ال عالقة لها بالشكل اخلارجي 
فلم يهتم كاميرون بلباس الوزيرة سواء كانت ترتدي 
»بنجابي« أو مالبس أوربية، صاحبة بشرة بيضاء أو 
ملونة، إال أن ابرز ما حققه كاميرون من وجهة نظري 
هو أنه قهر هواجس »اإلسالم – فوبيا« التي تسيطر على 
األوروبيني واألميركيني، كل األمنيات الطيبة للبارونة 
املسلمة سعيدة وارسي لتكون إضافة مميزة للحكومة 
البريطاني���ة لتكون خطوة على طريق تغيير النظرة 

األوربية لإلسالم واملسلمني.
املرأة في عاملنا العربي ضحية مجتمع ذكوري، أحادي 
الفكر يرى بعني واحدة ويسمع بأذن واحدة، يختزلها 
في مجموعة من املالمح األنثوية ذات الصلة باجلنس 

والبعيدة كل البعد عن معايير الكفاءة املوضوعية. 

الكويتية  املرأة  عزيزتي 
كم أشفقت حلالك وأنا أقرأ 
خبر البارونة سعيدة وارسي 
فبالرغم من إجنازاتك، التي 
في رأيي ال تخطئ العاقل، إال 
أنني مازلت أراك داخل جدران 
احلرملك لم يظهر من قدراتك 
ومواهبك إال اليسير الذي ال 
يليق بنجاحاتك، صدقيني لم أهلل كما هلل الكثيرون 
لتعيينك وزيرة أو ملنحك حق املشاركة السياسية الكاملة 
ووصولك للبرملان فلقد عاد إليك حق دستوري سلب 
منك على مدار أعوام ولكني حزنت على أعوام عطلنا 
فيها طاقات نصف مجتمعنا النابض. عزيزتي ال جتعلي 
اليأس يتسلل إلى نفسك، ثقي بقدراتك، كوني على يقني 
أنك شريكة في صناعة املستقبل، دعي املجتمع يستمع 
ملبادراتك وأطروحاتك، زاحمينا في كل مجال وأنا على 
يق���ني من وعي مجتمعنا وقدرته على اختيار األصلح 

وفق معايير ال ترتبط بجنس صاحب الكفاءة.
ولنا كلمة:

دعتني زوجتي ملش���اهدة برنامج تلفزيوني يذاع 
عل���ى القناة األولى في تلفزيون الكويت بعنوان »هي 
وأخواتها« وافقت على مضض فقط إلرضائها إال أنني 
وجدت نفسي أمام برنامج حواري مميز تقدمه 4 حرائر 
مثقفات يتمتعن بحضور باهر يناقشن قضايا متس املرأة 
الكويتية ويعبرن عن طموحاتها كل التحية ملقدماته 

وما أحوجنا ملثل هذه النوعيات على شاشتنا.

أين أنت يا سعيدتنا؟

علي القالف 

من ثقب الباب

كثيرا ما تعيد الذاكرة االنسان الى الوراء ليتذكر اجمل مراحل عمره التي 
مر بها، ولكل انس���ان مرحلة يتمنى لو ان الزمن وقف عندها ألنها تركت في 

النفس ذكريات جميلة نعود اليها بني الفينة واالخرى.
وال شك ان مرحلة الدراسة في عمر الكثيرين هي من اجمل احملطات التي 

عاشها االنسان في حياته بحلوها ومرها.
وذات ي���وم جمعتني الصدفة بأحد زمالء الدراس���ة عندما كنا في املرحلة 
الثانوية، فأعادنا التاريخ الى الوراء، لنتذكر بها اصدقاءنا الذين جمعنا بهم 
فصل واحد والذين كانوا يفضلون مناداتهم بأسماء آبائهم منذ ذلك احلني، وذلك 
النهج الذي ساروا عليه وهم تالمذة، وكيف اصبحوا بعد ان خاضوا معترك 
احلياة، فتذكرت مجموعة منهم لتعيد لي ذكريات تلك السلوكيات املتناقضة 
وتصرفاتهم آنذاك التي ال تنم عن مس���ؤولية او سعة مدارك بل كانت طيش 
ش���باب غير مبالني مبا يقدمون عليه من امور ال ادري ان كان الزمن قد خطا 

بهم لالفضل، ام بقيت تلك السلوكيات معهم وهي مصيبة.
بوعلي الطالب الوحيد بينهم املتزن بتصرفاته ومدى احترامه الس���اتذته 
وزمالئه، يحسن اختيار الكلمات عند مخاطبة الغير، التقيته بتلك الصدفة، 
انس���ان وقور زادته االيام ادبا وحياء، وحصل على درجة علمية كبيرة، وقد 
تبوأ مركزا مرموقا استقبلني مبشاعر صادقة تعكس صفاء روحه، ومن باب 
الفضول واالطمئنان على اصدقاء االمس س���ألته عن تلك الش���لة التي كانت 
معنا بذلك الفصل الدراسي وهل يلتقي بهم؟ وما اخبارهم؟ فكان جوابه عكس 
م���ا متنيت برده املختصر ليقول لم تبدل االيام فيهم ش���يئا مازالوا على ما 
كانوا عليه، وودعني وانا مصدوم مما قاله فمازلت اعيش حلظات تصرفاتهم 
البائسة، فأبوخالد كان طالبا ثرثارا، كثير املطالبات التي لم يتحقق منها شيء، 
ذا قاعدة »خالف تعرف«، لم يكن محبوبا من زمالئه، وال من مدرسيه، وحتى 
اسرته كانت كثيرة االنزعاج منه، اما الطالب بوحمود فكان مشاكسا ال يعرف 
النظام وال يحترم غيره من تالمذة الفصل غير مبال مبا يناله من توبيخ ولفت 
نظر واس���تدعاء ولي امره اكثر من مرة الى ان مت فصله من املدرسة نهائيا، 
اما الطالب مبارك فكان انس���انا ينطبق عليه مثل »مع اخليل يا شقره« ليس 
لديه نهج يسير عليه يتخبط تخبطا، تارة مع هؤالء وتارة ضدهم، ال يعرف 
االبتس���امة مطلقا، غير وفي مع اقربائه، اما الطالب بوعبداهلل فكان يتغنى 
دائما ببطوالته وامجاده الوهمية، يعرض خدماته دون ان يستطيع عمل شيء، 

كثير الكالم قليل االفعال، يتدخل فيما ال يعنيه في املدرسة وخارجها.
واملعروف ان احلياة تغير الكثير من سلوكيات االنسان، لكن الطبع يغلب 
التطبع، ومن شب على شيء شاب عليه، حتى اجلدران ذات االسمنت االصم 
تصبح اكثر بهجة عندما تتحول الى لوحة، اال هؤالء، فرغم ما رسمته الديرة 
علين���ا جميعا من مظاهر النعمة اال انهم ظلوا كما هم، وفق ما قاله الصديق 
بوعلي اال ان افعال االخير العقالنية غس���لت ذاكرتي مباء احلكمة، فتبسمت 

راضيا من ان الديرة التزال مشرقة رغم ظالميتها من هؤالء.
> > >

ابتسم

بعض النواب لم يعرف االبتس���امة منذ دخول���ه املجلس، رغم انه خالل 
فترة االنتخابات كانت تلك االبتس���امة تس���بقه باستقباله ناخبيه، وال اعلم 
الس���بب في ذلك هل هو نصيحة البعض له الضفاء طابع اجلدية ليستشعر 
املواطن مدى حرصه وتفانيه في اداء عمله مما انساه شكل االبتسامة ام انه 
يعتقد ان االبتس���امة ستقلل من قوة ش���خصيته امام ناخبيه مما يستدعي 
كثرة طلباتهم منه؟ ال اعلم، لكن مصداقا لقول املصطفى عليه افضل الصالة 
والسالم »تبس���مك في وجه اخيك صدقة«، فآمل من اجلميع االبتسام خلير 
دينهم ودنياهم، عالوة على ان علماء النفس اجمعوا على ان االبتسامة حتقق 
الراحة النفسية لصاحبها ولآلخرين، وفيما مترين للفكني، وأمتنى من االخوة 
النواب املعنيني حتريك الفكني لي���س للطعام فقط، فهي رياضة مجانية وال 
تتطلب اي جهد، فتل���ك نصيحة ارجو ترجمتها على الواقع لنتفاءل باخلير 

عسى ان جنده.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

ماذا نتخيل أن تقول لن���ا أمنا الغالية الكويت عندما تناجينا، خاصة في 
هذه األيام:

أبنائي األعزاء..
إنني بحاجة إليكم اآلن أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى دعمكم ومساعدتكم، 
بحاجة إلى إبداعكم وإجنازكم، وهذا اإلبداع واإلجناز ال يأتي بالكالم، إمنا يأتي 

بالفعل، اجلد، والكفاح. 
أيرضيكم دم���اري، أو ضياعي وانهياري؟ إنني أمامك���م أنزف وأنتم في 

غيبوبة اللهو واللعب. 
أبنائي الكرام.. 

ال تبخلوا بكرمكم فأنا األحق واألجدر به، من الذي قس���مني إلى أقس���ام؟ 
وأصبحت دولة قبلية؟ 

من الذي يحاول أن يثير الطائفية؟.. من الذي س���رق أموالي دون رضاي 
ووضعها في جيبه بال أي خجل؟.. من الذي ساعد في تدهور التعليم ليصبح 
اجليل القادم جيال فاشال؟.. من الذي هدم طموحكم وقتل مواهبكم؟ من الذي 

جعل صحتي تتدهور وتتخلف وأصبحت مستشفياتي بال أي إمكانيات؟
أبنائي األعزاء..

ملاذا جعلتموني أعاني من الشيخوخة بعدما كنت عروسا بني دول اخلليج؟.. 
كفاكم نفاقا أمام العالم وكفاكم ضحكا على أنفسكم، ما الذي فعلته؟ أعطيتكم 
اسما تفخرون به ونفطا تعيشون من عائده وأبراجا تكون لكم عالمة مميزة 
ورمزا شامخا أعطيتكم الطيب وغرسته فيكم منذ الصغر.. ووهبتكم أصالتي 

كي حتافظوا عليها، ولكن ماذا أعطيتموني مقابل كل هذا؟
لم أر منكم س���وى اجلحود والنكران.. سوى الضحك واالستهزاء.. سوى 
الفشل والتشاؤم؟ ال تكذبوا باحلب وال باالنتماء، ال أريد صورا خادعة.. وال 
كتابات مزيفة.. أريد فقط أن أرى صدق محبتكم.. وهذا ال يأتي بثرثرة لسان.. 

أو تخاريف قلم يأتي عن طريق صدق نواياكم وأفعالكم.
التوقيع: الكويت 

> > >
باختصار: ما فائدة القلم إذا لم يفتح فكرا، أو يضمد جرحا، أو يطهر قلبا، 

أو يكشف زيفا، أو يبني صرحا، يسعد اإلنسان في ضالله؟
Injaz.kuwait@hotmail.com

المواطن علي الجابر األحمد

من الذاكرة

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

مشاري محمد العلوش

إياك واليأس
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رأي

الكويت تناجيكم

سارة خالد المال

رسائل


