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رحل قبل ايام الروائي البرتغالي الكبير خوسيه ساراماغو 
ع���ن 87 عاما قضى اغلبها في الكتاب���ة دفاعا عن القضايا 
االجتماعية واالنسانية والتي اهلته حلصوله على جائزة 
نوبل لآلداب، والذي احببته وتعلقت بإنسانيته فور تعرفي 
عليه بقراءتي لروايته »العمى« التي تخيل بها ساراماغو 
فق���دان جميع الناس في مجتمع ما فجأة حلاس���ة البصر 
»وأبدع« فيها كثيرا في تخيل ما الذي ستكون عليه تصرفاتهم 

وسلوكياتهم وقتها!
اش���تهر الروائي الراح���ل املبدع س���اراماغو بتواضعه 
اجلم وبإنس���انيته العظيمة وبأخالقه العالية وبالوقوف 
مع املظلومني في هذا العالم ع���ن طريق كتاباته ومقاالته 
وتصريحاته التي اغضب���ت الكثيرين، كما لم ينس يوما 
اصوله الريفية واستمتاعه بحياة الريف مع جده وجدته 
اللذين وصفهما في احدى مقابالته الصحافية بأحلى وأنبل 
وأجمل الصفات وبأنهما يعرفان فقط ما يقارب 500 كلمة من 
اللغة البرتغالية ولكنها الكلمات الكافية للتواصل االنساني 
احلقيقي في هذه احلياة، في تعبير رائع عن ان الكثير من 
بشر هذه احلياة »انغمسوا« بوحشية في املاديات وكثيرا 
ودون داع وبأنهم بشر يتحدثون كثيرا مبا ال يعرفون ومبا 

ال معنى أو قيمة له!
قبل 5 سنوات تقريبا واثناء جتوالي مبا يسمى مبعرض 
الكويت الس���نوي للكتاب والذي س���نة بعد سنة تتقلص 
مش���اركة دور النش���ر اجلادة فيه، وقابلت صديقا قدميا 
مصادفة، فأهداني فورا رواية لألديب الفرنسي � اللبناني 
أمني معلوف، فلم امتلك اال ان ارد على هديته بإهدائه رواية 
»العمى« خلوسيه ساراماغو، التي جئت للمعرض خصيصا 
الشتري نسخا منها ألهديها للقلة القليلة الباقية من محبي 
الق���راءة، ان صادفت احدهم في اي وقت، واملضحك املبكي 
واملخجل انه في االعوام التالية للمعرض لم اشاهد رواية 
»العمى« معروضة حيث انها منعت من العرض بناء على 
كالم موظف دار النش���ر الشهيرة التي متتلك حق ترجمة 
ونشر الرواية في املنطقة العربية، وهذا شيء يحدث ولألسف 
لكثير من الكتب في معرض الكتاب، بل وحتى ان دار النشر 
املش���هورة »اجلادة« هذه لم تشارك منذ 2008 فيما يسمى 

»معرض الكويت للكتاب«!
وداعا ساراماغو وكم احببتك واحترمتك من خالل كتاباتك 

وقبلها من خالل تواضعك وانسانيتك العظيمة!
Mike14806@hotmail.com

يبدو ان االحداث التي متر باملجتمع ال حترك س���اكنا لدى 
من بيده االمر واحلل والربط وحتى لدى مؤسس���ات املجتمع 
الفردية واملدنية، واال فما معنى تكرار تلك االمور وبصورة اكثر 
ح���دة فحوادث االعتداء بني طالب املدارس على وجه التحديد 
خاصة الدامية منها ليس���ت وليدة اليوم وليس���ت باجلديدة 
او الطارئة بل ش���هدنا العديد منها على مر الس���نني دون ان 
حتدث ردة فعل اجتماعية جادة واوكلت لوزارة الداخلية مهمة 
القضاء عليها رغم انها قضية التربية والتنشئة االسرية قبل 
كل شيء وعلى هذا ال ميكن القضاء عليها بزرع الشرطة امام 
املدارس في نهاية الدوام املدرسي، حيث ان من يريد االعتداء 
لن يكترث لوجود رجال الشرطة الذين ال يستطيعون مراقبة 
كل زاوية او شارع او سكة حول املدرسة وان لم يقم بها امام 
اعني الشرطة فاالوقات واالماكن مفتوحة امامه ويستطيع ان 

ميارس عدوانه في كل مكان، فما احلل اذن؟
على املدى القريب وكإجراء سريع البد اوال من انزال اغلظ 
العقوبات بكل من تس���ول له نفسه االنتقام اجلاهلي البدائي 
بغرميه حتى لو كان معتديا فهناك دولة وقانون البد ان تكون 
لهما اليد الطولى في التعامل مع احداث كهذه مع ضرورة الضرب 
بيد من حديد على كل مشروع للتوسط مع محاسبة عسيرة 
لكل من يتس���اهل مع تلك احلوادث نتيجة لهذا التوسط غير 
احملمود، هذا مع ضرورة تسريع اجراءات التحقيق واحملاكمة 
كي يتوافر احلزم املطل���وب وبالتوازي مع ذلك البد من عمل 
لقاءات على مس���توى احملافظات مع رجاالت البلد ووجهائها 
وشيوخ القبائل وشخصياتها إلشراكهم في معاجلة هذا التدهور 
وطلب مس���اعدتهم في القضاء عليه���ا عبر توظيف مواقعهم 
االجتماعية مبعنى حتميل كل قطاعات املجتمع مسؤولياتها 

في حفظ امن املجتمع وابنائه.
 ام���ا على املدى البعيد، فيجب عدم اهمال هذه احلوادث او 
تركها للزمن حيث ثبت فشل وخطر هذا االجتاه فيما نشاهد 
من تكرار هذه احلوادث وبشاعتها، والبد هنا من دراسة اسباب 
تلك االعتداءات الهوجاء وحتليل اماكن حدوثها والفئات العمرية 
الت���ي تقوم بها، فلو كنا في دولة اخ���رى لوجدنا العديد من 
الدراسات لتحليل هذا النوع من التصرف وتتبع اسبابه خاصة 
مع تواجد ادارات متعددة تدخل تلكم التصرفات ضمن دائرة 
اهتماماتها كادارة البحوث النفس���ية واالجتماعية في وزارة 
التربية وادارة البحوث االمنية في وزارة الداخلية اضافة الى 
مركز االمناء االجتماعي التابع للديوان االميري. وال ادري ماذا 
مينع ه���ذه االدارات من ان جتتمع وتضع خطة عمل ملواجهة 
هذه الظاهرة قبل ان نتحول لصومال اخر او شيكاغو جديدة 
فلماذا ال تتنادى تلك اجلهات وهي املعنية بأمور كهذه للتدارس 
واملناقشة وبحث احللول، فإن املوضوع ال يحتاج ألن يصدر 
قرار من مجلس الوزراء بتشكيل جلنة مشتركة لهذا الغرض 
فهذه مشكلة وطنية على مؤسسات املجتمع الرسمية وحتى 
االهلية ان تبادر للتصدي لهذا االنحراف اخلطير عن املستوى 
السوي في التصرف حيث استمرأ البعض سلوك نفس السبيل 

بعد ان ملسوا التهاون في معاجلته والسكون في مواجهته.
mw514@hotmail.com

وداعًا ساراماغو!

مخلد الشمري

رؤية

تغافل .. حصاده  تقاتل

د.محمد القزويني

رأي

من يعيش في املجتمع الكويتي هذه األيام يرى 
ويسمع الغريب والعجيب من األقوال واألفعال، فال 
تتعجبوا من هذا الكالم ففي كل مكان في العالم 
عندما حتدث مشكلة او يحدث تقصير من الدولة 
في اي مجال فاملعروف واملألوف أن الهيئة أو من 
وقع عليه الظلم يقدم تظلماته عن طريق الصحافة 
واإلعالم ولو لم يستجب احد لهم فإنهم يتجهون 
إلى اإلضراب واذا لم تتحقق مطالبهم يتم اللجوء 
إلى القضاء والبلد فيه محاكم إدارية وقضائية 
ألن اإلضراب حق شرعي واملطالبة باملساواة حق 
مكفول للجميع وخاصة عندما يكون املوضوع 
حساس���ا مثل الكوادر، فالواجب على كل نقابة 
ان تقدم طلبه���ا مرفقا بحجتها وادلتها وتنتظر 
دورها ورأي احلكومة في أمرها، خاصة أنها غير 
مقصرة وتكفل حري���ة الرأي والتعبير للجميع 
وألن الوضع احلالي أفضل بكثير إذا قورن مبن 
حولنا، املهم والعجيب في هذا األمر أننا لم نسمع 
انه لهذه اجلهات مطالب صريحة بطريقة قانونية 
منذ فترة بعيدة بل نراهم يصدرون اوامر اذا لم 
تنفذ في احلال فس���تقوم الدنيا ولن تقعد حتى 
وصل األمر عند البعض منه���م إلى انهم قرروا 

السفر لدولة اجنبية لعرض مشكلتهم.
على العموم نقول لهم قبل ان تتحركوا هنا او 
هناك تعالوا الى مائدة احلوار وقدموا طلباتكم 
كما فعل غيركم واحلكومة لن تقصر معكم كما 
لم تقصر مع غيركم وستجدون ما تريدون وال 
جتعلوا الغريب يتدخل في شؤوننا فالبلد بلدنا 

والوطن الغالي وطننا.
A.alsenan@windowslivem.com

يبدو أنني سأنضم للكتاب الذين أعلنوا مقاطعتهم 
اخلوض في مواضيع تتصل بالشأن السياسي في 
البلد، وذلك الستحالة هدوء األوضاع احلالية وتكرار 
املش���اهد السياس���ية والتي تدور في ذات احللقة 

املفرغة، فكلما قلنا هانت جد علم جديد.
وعليه س���أعلن توقفي عن الكتابة بهذا الشأن 
املؤلم مبش���اكله »التي ال حتملها فيلة« وسأجته 
للكتابة عن قضايا الديرة اليومية مبشكالتها التي 
تؤرق الن���اس والتي لم جتد لها حلوال مع تأكدي 
ان���ه لو مت إبعاد السياس���ة لوجدت أفضل الطرق 
للحل ووفرت اجلهود الكبيرة ملواجهتها والتغلب 
عليها فاإلرادة موجودة والراغبون في العمل كثر 
وسينجزون الشيء الكثير إذا قضي على الروتني 

والتسويف والتأزمي.
وبتنا اليوم في دوامة من املش���كالت املتنوعة 
التربوي���ة واإلس���كانية والرياضي���ة واملرورية 
والكهربائي���ة والصحية وغيره���ا الكثير، إضافة 
الى تفرعاتها التي تب���دأ وال تنتهي. فالبلد مليء 
»وهلل احلم���د واملنة« بالكثير م���ن القضايا التي 
ستأخذ احلديث األهم حولها و»ماله داعي« نتكلم 
بالسياس���ة ألنها أصبحت ممل���ة لكثرة ما بها من 
تقلبات، فاحلكومة حتى اآلن لم تستوعب الدرس من 
بقائها حتى تعمل وتنجز، وبعض النواب يفردون 
األجندات اخلاصة بهم بعيدا عن مصلحة األمة، فال 
ه���ذا ينوي التهدئة وال ذاك يريد أن يعمل، ونحن 
كشعب ضعنا بينهم، ولألس���ف فال إجنازات وال 
تنمي���ة وال حتى بوارق أمل تلوح في أفق الديرة، 

واهلل املستعان.
> > >

وألعضاء احلكومة ونواب األمة أهدي هذه األبيات 
لشاعر صديق قالها وقت ضيق عن الوضع الذي 

نعانيه:
املواطن مّل صبره ومن كالم الناس مّل

واحلكومة شجعت هذا الفراغ من البداية
ضيعونا بني »كورة« وبني أزمة وبني حّل

وأصبح الشعب الوسيلة للوصول ألي غاية 
botafra@hotmail.com

ضعنا.. وضيعتنا السياسة

موسى أبوطفرة المطيري

حادث وحديث

في زيارة سريعة ملدينة 
»مشهد« أو ما ُأطلق عليها 
في الس���ابق »خراس���ان« 
والتي تق���ع باجلمهورية 
اإلس���المية اإليرانية، فقد 
حمل���ت هذه الزي���ارة في 
طياتها الروحانية اإلميانية 
الشيء الكثير فحينما تزور 

ه���ذه البقعة املباركة التي يوجد بها مرقد اإلمام علي 
بن موسى الرضا گ أحد األئمة أحفاد اإلمام علي بن 
أبي طالب گ. فف���ي فضل زيارة اإلمام الرضا گ 
قال رسول اهلل ژ: سُتدفن بضعة مني بخراسان، ما 
زارها مكروب إال نّفس اهلل كربته، وال مذنب إال غفر 
اهلل ذنوبه، فمدينة مشهد لها مكانة إسالمية مقدسة 
يجلها املس���لمون في مشارق األرض ومغاربها! وهو 
سابع مشهد في العالم اإلسالمي كله بعد: مكة املكرمة 
واملدينة املنورة والعتبات املقدسة في العراق والقدس 
الش���ريف. وتعتبر مدينة مش���هد الى حّد ما وريثة 
»طوس« التي كانت موجودة هناك قبل اإلسالم والتي 

كثيرا ما يعبر بها عن مدينة )مشهد املقدسة(.
وتتميز مدينة مشهد املقدسة باشتهارها باألسواق 
الشعبية والتراثية وباملجمعات واملنتجعات اجلميلة 
واألجواء اجلميلة واحلدائق، فهناك »بازار الرضا« يعني 
»سوق الرضا« وهو بالقرب من دور )فلكة أب( ويعتبر 
سوقا شعبيا، وهناك »سوق بلور« واملتخصص ببيع 
األواني واألدوات الكهربائية املميزة وال ميكن نسيان 
»بازار املاس شرق« حيث يعد مبثابة مجمع من 5 أدوار 
على ش���كل حلزوني واملكان يبتعد عن مركز املدينة 
بالسيارة 20 دقيقة، هذه بعض األسواق، كما ان هناك 

منطقة اس���مها »شانديز« 
تبعد عن مشهد 45 دقيقة 
بالس���يارة، تتميز بوجود 
املطاعم واالستراحات لتناول 
الغداء والعشاء املتخصصة 
بالوجبات واألكالت اإليرانية، 
واجللوس داخ���ل املطاعم 
فوق طاوالت معدة لذلك، أي 
جتلس على الطاولة ويوضع أكل على نفس الطاولة التي 

جتلس فوقها وغير ذلك من أماكن سياحية رائعة.
ال شك ان الزيارة الى مدينة مشهد تعبير عن الوفاء 
لرموز التوحيد وكل ما يقترن بها من س���الم ودعاء 
وشهادة ولقاء بني املؤمنني ويرسخ مبادئ التوحيد 
ويرفعها عالية، ويدخل في صميم التربية اإلسالمية 
حتقيق تلك الغاي���ة وهي زيارة قبر النبي ژ وأهل 
بيته عليهم الس���الم واألولياء والعلماء وجتسيد ملا 
أمر اهلل به س���بحانه وتعالى من التواصل والتراحم 
بني املؤمنني والتأسي بالصاحلني وذكرهم والتذكير 

بهم واإلشادة بذكرهم.

فاكهة الكالم: 

همسة لطيفة: أدعو الزميل الغالي أمني صندوق جمعية 
الصحافيني الكويتية األستاذ عدنان الراشد )بويوسف( 
صاحب املبادرات الصحافية الى زيارة األماكن واملواقع 
السياحية والدينية التي يختارها ويفاجئنا فيها، لذا 
أطالبه بالعمل على إعداد زيارة صحافية ملدينة مشهد 
ألعضاء اجلمعية للتعرف عن قرب على ما حتتويه 
هذه املدينة املقدسة من تراث إسالمي تفتخر به األمة 

اإلسالمية.
Aliku1000@yahoo.com

مدينة »مشهد«.. جوهرة 
في قلب المسلمين..!

د.بدر نادر الخضري

لمسات

 خدمات وزارة الداخلية »2010«..!

صالح العالج

إلى من يهمه األمر

أود تسليط الضوء على النوعية مبعنى نوعية 
ما يقدم من خدمات وأساليب تقدميها، ولو أخذنا 
مثاال قريبا وهو منش���آت وزارة الداخلية ومنها 
مراكز اخلدمة فاملالحظ أن القائمني عليها والعاملني 
فيها أغلبهم من الش���باب املتحمس والذين نوجه 
لهم حتيه ونقول لهم ش���كرا من القلب على سعة 

صدور الغالبية منكم.
كم���ا ال يخلو األمر بطبيع���ة احلال من بعض 
املالحظات البسيطة مثل الذوق »السيئ« في االختيار 
من األرضي���ات واألثاث واأللوان، كما ان الس���مة 
الغالبة على املكان هي الغبار حيث تشعر بأن املكان 
»دبق« والتهوية واإلضاءة ليستا ضمن األولويات 
والكراسي من النوع نفسه املستعمل في املخافر... 

فعن أي خدمة تتحدثون؟!
أمتنى من وزارة الداخلية العمل على خصخصة 
املراكز بشرط أن تكون اخلصخصة ومن يقوم عليها 
ويضع ش���روطها وقوانينها وقواعدها من خارج 
ال���وزارة وبعيدا كل البعد ع���ن وزارتكم املوقرة، 
حيث إن ضباطكم يفهمون في اإلدارة والهندس���ة 

والفلك وفي كل شيء..!
 ونظ���را الفتقار »ربعكم« ل���إدارة وللنوعية 
ولل���ذوق في االختيار واألمر ال يحتاج إلى براهني 
وامنا فقط الى نظرة بسيطة إلى املنشآت اخلاصة 
بوزارة الداخلية بالذات من جوازات وهجرة وغير 
ذلك من األماكن التعيسة والتي فعال »تفشل« مع 

العلم انه يصرف عليها املاليني.. ولكن..! 
وتخيل لو أخذن���ا نفس املبال���غ وامليزانيات 
املخصص���ة لهذه املراك���ز وس���لمناها الى أناس 
متخصصني هل يا ترى سيستمر وجود »الشبرات« 
واستقدام خبراء وعلماء من اخلارج »طباعني« وعمال 

نظافة من النوع الذي يحتاج الى نظافة؟!
 وهل سنرى أثاثا وكراسي متهالكة وكأنها من 
»سوق املستعمل« وهل سترى املوظفني واملوظفات 
من دون ضوابط إذ أتوقع أن يأتي يوم أو قد أتى 

جتد فيه من يداوم »بالبيجامة«...! 
 ال أخ���ص مراكز اخلدمة حتدي���دا ومن أراد أن 
يعيش أج���واء »طاش ما ط���اش« فعليه التوجه 
من باب املتعة والتس���لية ويأخ���ذ جولة مبباني 
وزارة الداخلية خصوصا في »الضجيج« وأفضل 
أن تكون قبل نهاية األس���بوع وأنا على يقني انه 
س���وف يجد حكايات وطرائف وس���والف تصلح 

»بالويك إند«..!
ناس داش���ة وناس طالعة وناس صافني فوق 
الرصيف واملباني متهالكة وبياالت الشاي متناثرة 
في كل مكان، والش���رطي ال يبدو ش���رطيا، حيث 
إن الش���كل والهيئة غير. مزيج بني السبعينيات 
والثمانينيات وأوائل التسعينيات وفوضى تشعرك 

فعال بأجواء بعد التحرير...!
فال تعرف املوظف من املراجع ومتر عليك حلظات 
ذه���ول وأنت حتدق وجتول ببص���رك في الدفاتر 
والس���جالت الضخمة والشباك »بوفتحة مدورة« 
وأمور جتعلك تتس���اءل هل نح���ن فعال في العام 

2010؟!
 احلل: أقترح أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ قرار 
تقوم مبوجبه بتسليم إدارة كل ما يهم املواطن من 
خدمات )غير بوليس���ية(، إلى أي شركة جتدونها 
في أي جريدة إعالنية مهما كان مستواها وأنا على 
يقني بأن الوضع ل���ن يكون بأي حال من األحوال 

أسوأ من الوضع القائم!
... وعاشت التنمية!

Salah.alelaj@gmail.com
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