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نعم غّيب املوت إنس���انا عزيزا علين���ا كان متميزا في حياته 
رغم انه كان دائما يس���خر من هذه احلي���اة، حتى انني اذكر مرة 
في زيارتي له في املستشفى قبل سنة، كان يقول لي عجيب هذه 
األمراض انها دائما تبدأ كعدو لإلنسان، ولكن مع الزمن تصادقه 
رغما عن أنفه وتتكيف معه أراد أم لم يرد. وكان يس���تهزئ دائما 
بهذه احلياة رغم انه كان دائما ينتقد كل صغيرة وكبيرة في هذه 
احلياة، ويكتب عنها بأسلوبه املتميز الذي يصعب تقليده ألنه كان 
من النوع الس���هل املمتنع. وهناك القليلون من الكتاب في الوطن 
العربي ممن أجادوا هذا النوع من الكتابة. ولكن الظاهر ان املرحوم 
أبوطالل قد أخذ من املصريني روح النكتة طوال أيام دراسته هناك 
حيث ان الفرد الكويتي بطبيعته رغم رغد احلياة التي يعيش فيها 
دائما متجهم وغاضب وغير راض عن احلياة في حني ان اإلنسان 
املصري قن���وع يتكيف مع احلياة ويتميز بروح النكتة حتى في 

أصعب الظروف رغم ما يعانيه من مصاعب العيش.
كان املرحوم محمد مساعد الصالح يتميز بروح الكاتب الكبير 
االيرلندي برنارد ش���و وبأس���لوبه الناقد املرح من دون إيذاء أو 
إساءة ألي إنسان، وبغياب املرحوم انطوت صفحة شاملة كاملة 
عن شخص متميز بأسلوبه وآرائه وبطريقة حياته البسيطة، وكان 
دائما يالحظ في األمور زوايا غائبة عن الكثيرين حتى انه اذا لم 
تتابع كالمه بدقة قد تفوتك اللسعة الفكاهية التي تضمنتها مقالته. 
حتى انه في مقابلته مع االخ يوسف اجلاسم في برنامج تلفزيون 
الوطن »ذاكرة الكويت« عندما ذكر االخ يوسف ان القناعات كانوا 
نش���يطني في مجال الصحافة، إال ان املرحوم أبى إال ان يدخل في 
هذا الكالم البسيط بلسعة، بأن أضاف، واجلمعيات الدينية ايضا، 
أي انه وصف أهله من القناعات بأنهم ببساطة أناس رغم تدينهم 
وضلوعهم في الدين إال انهم كانوا يتعايشون مع حياتهم اليومية 

دون إفراط أو تطرف.
نع���م هكذا كان رحمه اهلل، ناق���دا وكاتبا ومطلعا على قضايا 
احلياة رغم انه كان يعمل في مهنة احملاماة، وكان قانونيا إال انه 
كان قليال ما يكتب عن النواحي القانونية في الكويت، وكان دائما 
يختار املجاالت االجتماعية والسياس���ية التي كانت متكنه من ان 
يس���تخلص منها نكتة أو لسعة فكاهة يعطي القارئ فكرة أخرى 

أو متميزة وبسيطة عن املوضوع.
نعم لقد فقد القلم الكويتي فارسا متميزا عظيما قلما يجود به 
الزمن، ألنه اإلنسان الذي خلق بهذه الروح والدعابة التي أدخلت 
دائما السرور والبهجة على قلوب اآلخرين، حتى انه اذا كان هناك 
نقد منه، فالطرف اآلخر يتقبله بصدر رحب، ألن أبا طالل كان ال 
يقصد أبدا إال الفائدة واملنفعة، وال يقصد إيذاء أي ش���خص مهما 
كانت عالقته ب���ه. كما كانت عالقته مع قرائ���ه متميزة، وإثارته 
للقضايا بطريقته اخلاصة جعلت هؤالء القراء دائما يبدأون قراءة 
اجلريدة التي كان يكتب فيها من الصفحة األخيرة بدال من الصفحة 

األولى كما هو معتاد.
فلتعمل جمعية الصحافيني الكويتية على إيجاد منهج عن اسلوب 
املرحوم محمد مساعد الصالح حتى يتأثر به بعض كتابنا الذين 
جند في كل كلمة يكتبونها بوادر الغضب وعدم الرضا والتفرقة 
واالختالف واخلالف. ودعونا نتعلم من أسلوب املرحوم أبوطالل 
ألن في احلي���اة دائما زوايا جميلة يجب ان نتطرق اليها بدال من 
رس���م الصورة القامتة التي تطغى على حياة اإلنسان بدال من ان 
تساعده على حتمل قضاياه بروح مرحة دون ان يتأذى أو يؤذي 
الغير ويتعلم منها ويعلم الغير، ويستفيد منها ويفيد غيره حتى 

تكون احلياة سعيدة كما كان يريدها املرحوم أبوطالل.
فإلى جنة اخللد يا أباطالل، وليرحمك اهلل ويتقبل منك أعمالك 
الصاحلة التي أعلم انها كثيرة، فلتكن اجلنة إن شاء اهلل مثواك، 

وليلهم اهلل أهلك وذويك الصبر والسلوان.

االستياء الذي بدأ يستش���ري من الوضع التعليمي سواء من 
ال���كادر التعليمي أو من أولياء األم���ور وصل إلى حدود ال ميكن 
التغاضي عنها بس���بب تعنت وإصرار الهرم القيادي في الوزارة 
على تطبيق خطة إطالة اليوم الدراسي، وبعيدا عن نظرية التنظير 
وما حلقها من توصيف بهذا احلقل ممن سبقنا من الزمالء إال أنني 
أجد نفسي مضطرا من جديد لإلدالء بدلوي، لعل وعسى أن أعكس 
الوضع املزري الذي وصلت إليه هذه املؤسسة من قرارات ال ميكن 
وصفها إال باالرجتالية، ففي األمس القريب تناقلت وسائل اإلعالم 
مالمح ثورة بدأت تدق أطنابها في كل ركن من أركان هذه املؤسسة 
بعد أن اس���تنفذت جميع السبل في املفاوضات السلمية واحلبية 
لتصل إلى طريق مسدود، وكان لهذا األمر أثر في تهيئة الرأي العام 
لتوحيد مطلبه نحو كلمة واحدة تعارض السياسة املتسلطة التي 
ال تستمع سوى إلى رأيها الفردي في ظل تخاذل وانصياع بعض 
قيادييها الذين كانوا من املفترض أن يعارضوا هذه اخلطوة وأال 
ينصاعوا ملنطق الس���مع والطاعة لهذا الفكر املوحد الذي دائما ما 
يؤكد على حقيقة من اخليال، والتي ما تلبث أن تدين فشلها سواء 
من اإلدارة الس���ابقة أو حتى احلالية عبر خطط استنفذت جميع 
مواردها، مما يدعونا من خالل مشاركتنا في املنظومة الرقابية إلى 
الدعوة للتغيير اجلذري ملعظم الهيكل التنظيمي لهذه املؤسس���ة 

لتعود األمور الى ما يجب أن تكون عليه.
ونؤكد قبل اخلتام إدانة إحدى املخالفات التي دائما ما ينكرها 
قياديو التربية حول منع الطلب من املدرسني املساهمة نقديا في 
النشاطات املدرس���ية، بعد أن فرضت مديرة إحدى املدارس على 
املعلمات دفع 10 دنانير لتزيني حوائط املدرس���ة، مما يدفعنا إلى 
التساؤل أين تذهب ميزانية التربية الهائلة؟ وإني على يقني من 
أن الصمت س���يكون التعليق املعتاد إلدارة العالقات العامة على 
مثل هذا االتهامات، إال أننا نعتقد أن هناك أمال نعيش معه لعودة 

األمور من جديد إلى نصابها احلقيقي.
 t-alhaifi@hotmail.com

طالل الهيفي

ثورة في »التربية«

السموحة

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

وترّجل خير كويتي 
امتطى صهوة القلم

من غير إحراج

منذ أتتني دعوة كرمية من األستاذة 
جنالء النق���ي مللتقاها، وعند قراءتي 
سطور تلك الدعوة وجدت فيها إضاءة 
مختلفة عن باقي الدعوات التي كانت 
تأتيني سابقا من امللتقى، واكتشفت أن 
امللتقى سيحتفي في ذلك اليوم بتكرمي 
أحد أعمدة الثقافة الكويتية وهو األديب 
الشاعر عبدالعزيز البابطني، فحرصت 
على تلبية الدعوة كي أرى ذلك الرجل 
الذي شعر أن الثقافة الكويتية حتتضر 
فعمل جاهدا على إحيائها من جديد، وال 
يخفى على أحد إجنازاته الثقافية التي 
ال حص���ر لها، ليس فقط في الكويت 

بل في العالم أجمع.
وعند الوقت احملدد للتكرمي ذهبت 
للملتقى، وإذا بي أرى إنسانا متواضعا 
يعشق الثقافة ويبحر في فنونها، لذا 
فقد كان عدد احلضور غفيرا من الفئات 
الثقافية والعمرية املختلفة، وسعدت 
عندما رأيت أفرادا من األسرة احلاكمة 
وأعضاء من الس���لك الديبلوماس���ي 
واملثقفني والسياسيني واالقتصاديني، 
الذين حرصوا على احلضور واالحتفاء 
بالبابطني، وفي حديثه تطرق البابطني 
إل���ى محطات مختلفة من حياته منذ 
طفولته وحتى ما وصل إليه من مراكز 
ثقافية وعلمية وعملية، وذكر أنه ألزم 
أوالده بأن يكونوا معه في مؤسسة 
البابطني الثقافية من أجل أن يجعلهم 
يعشقون الثقافة ويتعلمون ويبحرون 
ف���ي فنونها على أيدي مبدعي ورواد 
الثقافة من خالل التعامل املباشر معهم، 
كي يكونوا في املستقبل خير خلف له 
»بعد عمر طويل«، وهنا استوقفتني 
تلك الكلمات وهي »خير خلف« فمن 
الصعب أن جند في هذا الوقت رجال 
يشد على أيادي ذريته ليكملوا معه 
مس���يرته الثقافية ويضيفوا إلى ما 

بناه والدهم وأسسه. 
قد يسأل البعض: ملاذا الدهشة؟ 
لكننا إذا أمعنا التفكير فسنجد أن 
كثي����را من اآلب����اء يحرصون على 
أن يغرس����وا في أبنائهم أمور املال 
واالستثمار، ولألسف الشديد ال يتذكر 
البعض منهم واجب الوطن عليهم من 
خالل الدعم املالي واملعنوي للمشاريع 
الثقافية والفني����ة بل دعم التعليم 
أيضا على نفقاتهم اخلاصة، وكثيرا 
ما نرى البعض يأخذون لألس����ف 
الثقافة طريقا لإلعالم واإلعالن فقط، 
من خالل إقامة مهرجانات ليس لها 
أي صدى ثقافي أو فكري، وال تترك 
أي بصم����ة ثقافية في املجتمع، أما 
البابطني للثقافة  سياسة مؤسسة 
ومكتبة البابطني على سبيل املثال ال 
احلصر فسياستها تقوم على املدى 
البعيد ال على القصير، وأنشطتها 

متتد على مدار العام.
كما أن الشاعر عبدالعزيز البابطني 
لم يكتف فق���ط بالدعم املادي بل هو 
الدع���م املعنوي أيضا  حريص على 
والتواجد املستمر مع املثقفني واألدباء 
ليواكب أحداث ومشاكل الثقافة سواء 
في الكوي���ت أو في العال���م العربي 
والعاملي وهذا هو أساس الثقافة، وفي 
نهاية حواره وتكرميه ش���عرت بأن 
ذلك التكرمي كان إهداء من عبدالعزيز 
البابطني للحاضرين في ملتقى جنالء 

النقي.
> > >

كلمة وما تنرد: شكرا لألخت جنالء النقي 
على منحنا فرصة أن نتقابل مع الشاعر 

واألديب عبدالعزيز البابطني.
 atach_hoti@hotmail.com

معالي وزير التجارة احملترم، 
أفهم جيدا أن وقتك ال يسمح بأن 
تقوم بجولة ميدانية، وإن كنت 
أمتنى ش���خصيا أال تقوم بأي 
جوالت ميدانية حتت أي ظرف 
كان، وذلك أنك قمت قبل شهر 
بجولة »مفاجئة« على ش���برة 
الشويخ وبعدها ارتفعت اسعار 
الطماط الى 6 دنانير للكرتون، 
وزيارتك تلك يبدو لي أنها كنت 
»قدم سعد« على التجار »وقدم 
نحس« على البسطاء من أمثالي، 
فقبل أن تطأ قدماك الشبرة كان 
كل شيء »عال العال« ولكن يبدو 
أن زيارت���ك »املفاجئة« جاءت 
بنتيجة عكس���ية على أدمغتنا 

نحن املستهلكني.
سبق أن دعوتك مرتني للقيام 
بجولة ميدانية، واآلن أس���حب 
دعوتي، متمنيا أال تغادر مكتبك، 
إال في الظروف امللحة كأن تذهب 
إلى مجلس الوزراء أو إلى منزلك، 
وأدع���وك دعوة مح���ب لقراءة 
التقارير التي تنشرها الصحف 
بني احلني واآلخر املستقاة من 
جوالت ميدانية حملرري الصحف 
من الزمالء، وأن تقرأ جيدا، وإليك 
املختصر املفيد مما أورده الزميل 
عادل العتيبي من »األنباء« قبل 
نحو 3 أشهر والذي خلص إلى أن 
الزيادات في املواد االستهالكية 
هذا العام تراوحت بني 20 و%70، 
وأن هناك شركات تطالب بزيادة 
أسعار منتجاتها إلى 150%، وشمل 
التقرير مقارنة بني أسعار بعض 
العام املاضي واحلالي،  السلع 
فالعدس مثال قفز من 450 فلسا 
إلى 750 فلسا، واألرز قفز سعر 
الكيلو من 350 فلسا إلى دينار، 
واحلليب املجف���ف من 3.500 

دنانير إلى 5 دنانير.
أمتنى أن تهتم بغالء األسعار 
ومراقبته���ا متام���ا كاهتمامك 
مبتابعة آخ���ر تطورات قانون 
الغرفة، وأن تولينا نحن ال� 3 
ماليني متضرر نصف االهتمام 

الذي توليه ل� 22 تاجرا!
وإن كنت ال تستطيع أن توقف 
أقول  الزيادات املصطنعة ولن 
الغالء أو أن تكبح جماح طمع 
الشركات فأنصحك بأن تتناول 
أقرب ورقة وتكتب استقالتك، 
فلم تش���هد البالد في تاريخها 
غالء غير مبرر في االسعار كما 
ش���هدته في عهد معاليك، ولم 
يحصل أن جترأت الشركات، بل 
حتى بقاالت اخلط السريع، على 
كس���ر القوانني كما جترأت في 

عهد حضرتك!
ق���د تك���ون ش���خصا طيبا 
وتتحلى بدماثة خلق يشهد لها 
اجلميع وقد تكون كما يقولون 
خبيرا في الشؤون االقتصادية 
ولكنك كوزير جتارة لم تنجح 
ابدا ولو بنسبة 1%، وليأت وزير 
جتارة جدي���د قادر على فرض 
القان���ون وكبح جماح وحوش 
شركات الغالء املسعورة ويلجمها 
لتتوق���ف عن أكل م���ال الناس 

بالباطل.
Waha2waha@hotmail.com

وزير التجارة الطيب البابطين يكرم ملتقى النقي
ونسبة الـ ٪1

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر
ذعار الرشيدي

الحرف29

تشرفت بزيارة رسمية ملدينة مشهد اإليرانية، وذلك ضمن الوفد 
االعالمي الكويتي الذي ضم 50 شخصية إعالمية وصحافية بارزة، 
وكانت الغاية من الزيارة التقارب والتواصل اإلعالمي والش���عبي 
بني البلدين، وأيضا إعطاء صورة عن متاس���ك مجتمعنا الكويتي 

بكل فئاته واجتاهاته بأن الكويتيني يد واحدة ورأى واحد.
اسُتقبلنا بحفاوة من قبل السلطات اإليرانية التي وفرت لنا سبل 
الراحة وكانت قمة في الكرم، حيث انتقلنا إلى الفندق املخصص 
للوفد الذي يقع مقابل احلرم املطهر لالمام الرضا، وقمنا بزيارته 
وشدتني ديكوراته وزخارفه اإلسالمية، وانتقلنا في اليوم التالي 
إلى زيارة مدينة طوس ومزار الش���اعر أبي القاس���م الفردوسي 
صاحب الشاهنامة اكبر ملحمة شعرية في العالم، كما زرنا مطبعة 
املصحف الش���ريف وهي أضخم مطبعة لطباعة القرآن الكرمي في 
املنطقة، وتفقدنا املستشفى الرضوي املتخصص في جراحة القلب، 
وختم اليوم بدعوة عشاء حملافظ والية خرسان د.محمود صالحي 
الذي أشاد بالدور االعالمي الكبير الذي تلعبه الصحافة في تقريب 

وجهات النظر بني الدولتني ومد جسور التواصل.
كانت اجلولة الصحافية م���ن أروع اجلوالت على مدى يومني 
وكأنها أس���بوعان بفضل التآلف وروح االخوة بني أعضاء الوفد، 
حيث ال ننسى دور منس���ق الوفد ونائب رئيس التحرير الزميل 
عدنان الراشد الذي أضفى روح املرح والدعابة على اجلميع، وأيضا 
قفشات د.عايد املناع الذي أمتعنا ب�»قفشاته« وتعليقاته املرحة، 
وكذلك الشهرة الكبيرة لإلعالمي محمد السنعوسي الذي بفضله 
حصلنا على خصم كبير في شراء الزعفران واحللويات اإليرانية، 
كما استمتعنا باألكل اللذيذ على مدى يومني، وباالخص الشوربة 
اإليرانية املفيدة صحيا التي كانت رائعة املذاق، والسلطة اخلضراء 
بالطماط، والطبق اإليراني الشهير العيش بالكباب املشوي )جلو 

كباب( ذو التوابل اخلاصة.
من الفرية: كل الش���كر والعرفان لس���فيرنا في طهران مجدي 
الظفيري ملا قام به من متابعة الوفد في كل صغيرة وكبيرة، والشكر 
الكبير لدينامو الرحلة الزميل عدنان الراشد على تنظيمه األكثر 
من رائع ومجهوده الكبير من اجل راحة اجلميع، وأيضا املسؤول 
اإلعالمي في السفارة االيرانية د.سمير أرشدي.. وأخص بالشكر 

الأسرة اإلعالمية أعضاء الوفد االكثر من رائعني.
Reemw25@hotmail.com

نصرخ منذ سنوات وننادي هنا وهناك ونطالب بإقرار قانون 
املعاقني ووجود هيئة للمعاقني تعمل على خدمتهم ويكون دورها 
املطالبة بحقوق املعاقني واحلفاظ عليها وتوفير حياة كرمية لهم 
في وطنهم الكويت، فمنذ سنوات يشعر املعاق في الكويت بخيبة 
أمل كبيرة إلحساسه بالضعف وفقدانه الثقة في املسؤولني والنواب 
الذين لألسف لم نر منهم سوى اعتراضات وتصريحات مرت مرور 

الكرام دون جدوى ولم تأت بأي شيء للمعاقني.
عندما بدأت احلكومة تشعر مبعاناة هؤالء والظلم الواقع عليهم 
واجتهت إلى تطبيق القانون وأصدرت قرارا بتعيني د.جاسم التمار 
رئيس����ا لهيئة املعاقني في خطوة نحو إصالح أوضاع املعاقني، 
خ����رج علينا ثانية أصحاب االعتراضات والتصريحات الذين لم 
يقدم أحدهم أي ش����يء يذكر للمعاقني يعارضون كالعادة تعيني 
د.التمار ووجهوا له أش����د االنتقادات قبل أن يتسلم مهامه ونرى 

هل يستحق هذا املنصب أم ال.
انتقادات هؤالء جعلتنا نشعر بأن د.التمار هو من أهدر حقوق 
املعاقني طوال السنوات املاضية وبدأوا يتربصون له ليكون كبش 
فداء لتعطيل اجلهود املبذولة إلقرار حقوق املعاقني الذي أصبحت 
حقوقهم عرضة للصراعات الش����خصية التي إن استمرت كثيرا 
فلن نتقدم خطوة واحدة في تنمية البالد أو إقرار أي قانون يعود 

بالفائدة على أبناء ديرتنا.
تصريح د.جاسم التمار بأن مبنى املعاقني معاق أخرج النائبة د. 
أسيل العوضي عن صمتها، حيث انتقدت تصريحه وكأنها لم تدرك 
كغيرها ما وراء ذلك التصريح من أن التهاون في حقوق املعاقني 
وصل إلى مبناه الذي أصيب باإلعاقة بش����هادة املعاقني انفسهم، 
وكأنها عادة تعود عليها نوابنا يبتعدون عن حل مشكالتنا ومساعدة 

القياديني في تأدية واجبهم والنهوض باملهمة التي يقومون بها.
نهاية أق����ول إن اختيار د.التمار رئيس����ا لهيئة املعاقني كان 
ق����رارا صائبا ألنه رجل جامعي ومثقف يس����تحق كل التقدير. 
وتصريحه بأن����ه جاهز للنيابة واحملاس����بة عند التقصير في 
حقوق املعاقني كان كفيال بالرد على هؤالء وعلى كل من ش����ك 
في قدرته وكفاءته لقيادة ه����ذا املكان وأعتقد أن املعاقني بدأوا 
يتلمس����ون بوادر اخلير في هيئة املعاقني وال يسعني سوى أن 
أدعو كل الس����اعني إلى التش����كيك في كفاءة اآلخرين أن يعطوا 
د.التمار فرصة وأن يس����اعدوه على تأدية عمله في هدوء حتى 

تعم الفرحة واالبتسامة على وجوه املعاقني.
Alyera3_al7or@hotmail.com
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