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 طق يا مطر طق، أغنية شعبية 
طاملا تغنى بها أطفالنا عند سقوط 
األمطار في فصلي الشتاء والربيع، 
وفي السنوات األخيرة يالحظ ان 
األمطار قد أصبحت نادرة عما كانت 
عليه في املاضي في دولتنا احلبيبة 
الكويت، فرغم جتمع الغيوم بشكل 
واضح وبرودة الطقس إال ان املطر 

أبى ان ينزل، فتساءلت عن السبب في 
ذلك ألن «املطر رحمة من اهللا سبحانه وتعالى» فسمعت من 
يقول ان انتشار احلسد هو السبب في ذلك! فاستغربت ذلك! 
وبعد تفكير بهذه اإلجابة اتضح لي ان كثيرين مصابون بهذا 

الداء وإليكم مناذج منه في مجتمعنا:
  ـ إذا أقـــام أحدهم حفل زفاف «ســـوبر ديلوكس» فيتكلم 
عنه الكثير من احلســـاد وما مت في هذه العرس «الكشخة» 

وخذ يا حسد.
  ـ إذا شاهدت الناس سيارة «كشخة» وتخطف األبصار فسوف 

يقول احلساد «أكيد ولد نعمة مرتاح» وخذ يا حسد.
  ـ إذا حصل احدهم على وظيفة مرموقة فســـوف يتحدث 
احلساد عنه ويقولون «أكيد ألنه ولد فالن فحصل على هذه 

الوظيفة» وخذ يا حسد.
  ـ إذا حصل احدهم على ارث كبير «اهللا يغنيه» سوف يقول 
احلاســـدون وما أكثرهم لقد تغير حاله وصار من أصحاب 

الطبقة املخملية وخذ يا حسد.
  ـ إذا كان لديك منزل مميز في منطقة راقية سيقول «احلساد» 

أكيد مرتاحني أصحاب هذا املنزل وخذ يا حسد.
  ـ وحتـــى اذا كان لديك أوالد على خلق ودين ومتفوقون 
في حياتهم ودراستهم فإنهم لن يتركوك وسيقولون «شنو 

هاألوالد متفوقني في كل شـــيء» 
وخذ يا حسد.

  ـ إذا كنت من أصحاب الشهرة 
واملجد فأنت محسود محسود دون 
كالم وســـيقولون مرتاح في كل 
شيء وأموره «ماشية» في كل مكان 

وخذ يا حسد.
  ـ إذا كنــت جميـــل الشـــكـــل 
ورآك احلســـاد فيقولـــون «ما فيــه 

عيب واحد» وخذ يا حسد.
  ـ اما أعلى درجات احلسد فهو إذا كنت فقيرا وتوفاك اهللا في 
يوم «اجلمعة» فسيقولون من حظه مات في يوم «مبارك» وخذ 

يا حسد.
  ـ إذا طق املطر في الكويت فإن بعضهم يقولون هذه الســـنة 
املطر قليل، نزل بس في املناطق الشمالية واجلنوبية اما داخل 

املدينة فال يوجد مطر، وخذ يا حسد.
  بعد كل هذا احلسد من احلساد ومراقبتهم «خللق اهللا» نستغرب 
من عدم سقوط املطر؟! ورغم ذلك فلن نيأس من رحمة اهللا تعالى، 
ونسأله سبحانه ان يسقينا املطر رحمة مبن في األرض جميعا، 
وعلى وزارة األوقاف الدعوة إلى صالة االستسقاء وأال ينشغل 
احلساد بغيرهم، وان يذكروا اهللا كثيرا وهناك من احلساد ال يعرف 
بأنه يحسد فليقل كلمة وهي «ما شاء اهللا» ألي منظر يشاهده، 
وان يقولـــوا كذلك اللهم ارزقنا مبثل ما رزقتهم وآخر دعوانا ان 

«أنزل املطر على احلساد وغيرهم من بقية خلق اهللا».
  آخر املطاف: اللهم احفظ الكويت من كل ســـوء، اللهم احفظ 
أميرنا من كل ســـوء، اللهم احفظ شـــعب الكويت من كل احملن 

والفنت ما ظهر منها وما بطن.
 Samy-elkorafy@hotmail.com  

 سامي الخرافي

 الحسد.. وطق يا مطر طق

 جرس

 بعد حادث وفاة املواطن الكويتي محمد املطيري في 
شبهة جنائية بعد تعذيبه على يد رجال املباحث لم 
يجد وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد خيارا سوى 
االستقالة، فالتشبث بكرسي الوزارة والتمسك به حتى 
الرمق األخير حتما ســــيدخل البلد في أزمة سياسية 
تفوق أزمة ضرب القوات اخلاصة لنواب ومواطنني في 
ديوان د.جمعان احلربش مبنطقة الصليبخات والتي 

أدت إلى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء.
  وبالتالي فإن القرار الــــذي اتخذه اخلالد بتحمله 
املســــؤولية السياسية في قضية وفاة املواطن محمد 
املطيري هو قرار صائب حلجم الكارثة التي ال تغتفر، 
فما حصل من تعذيب أفضى إلى موت هذا املواطن يعد 
جرمية بشــــعة ال يقرها شرع وال دستور وال قانون 
ويشكل انتهاكا صارخا لكل القيم واملبادئ اإلنسانية 
التي جبل عليها الشعب الكويتي، وبالتالي أرى أن من 
العقل واملنطق أن تقبل احلكومة استقالة وزير الداخلية 
جابر اخلالد بأسرع وقت ممكن احتراما منها ملشاعر أسرة 
املتوفى وامتصاصا للغضب النيابي وغضب الشارع 
الكويتي الذي لم يتعود على أساليب القمع والتعذيب، 
أما رفض احلكومة قبول استقالة اخلالد واإلصرار على 
استمراره في منصبه فال أرى فيه سوى خلق أرضية 
خصبة الســــتمرار العنف والتعذيب بحق املواطنني 
وحتدي رغبة كثير من النواب والشارع الكويتي الذي 
بات مستاء من نهج احلكومة في تعاملها مع األزمات، 
لذلك نتمنى على سمو الرئيس قبول استقالة اخلالد 
وتعيــــني وزير جديد لنزع فتيــــل األزمة إلعادة ثقة 

الشعب في حكومته ومؤسساتها األمنية.
< < <  

  نقطــــة أخيرة: نبارك للفريق غازي العمر تعيينه 
وكيال لوزارة الداخلية ونتمنــــى له كل التوفيق في 
تصحيح اعوجاج مسار الوزارة، وأنا على يقني بقدرته 
على اإلصالح ملا يتمتع به من نظافة يد ومخافة اهللا 

سبحانه وتعالى.
 m.almashan@hotmail.com  

 االستقالة التي تقدم بها وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد 
الشيخ جابر اخلالد من منصبه بسبب شبهة تعذيب مواطن 
تنم عن إحســـاس مرهف باملســـؤولية السياسية نفت بشدة 
وقوة االتهامات التي كان يكيلها له خصومه في مجلس األمة 
من أنه متشبث بكرسي الوزارة وما شابه من اتهامات، وهم في 
الواقع خصوم لتطبيق القانون والنظام فهم يريدونها فوضى 
وصاحبهـــم الذي يرضون عنه ويغضون الطرف عنه هو من 
ميرر جتاوزاتهم وإال فإنهم سيقيمون الدنيا ولن يقعدوها إال 
باستقالته، وهذا ما كانوا يريدونه بالضبط وها هو قد حتقق 
بعد أن ساق اهللا لهم هذا اخلطاء اجلسيم وغير املتوقع وغير 
احملســـوب إال أنه جاء وحتقق لهم ما أرادوا، وكنا نتمنى أن 
يبقى صامدا في وجه طغيانهـــم ولكنها ارادة العزيز القدير 
وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم. ويبقى الســـؤال هل 
سيهدأون قليال ويتقون اهللا في هذا الوطن العزيز ومصالح 
شعبه الكرمي نتمنى ونضرع للباري جلت قدرته بأن يهديهم 

ويصلحهم.
  ويبقى أيضا أن نقول للشيخ اجلليل بيض اهللا وجهك فقد 
دخلت الوزارة عزيزا وأدرت أمورها على خير ما يريد اهللا ثم 
الوطن وأهله وشـــكرا بل وألف شكر على وقوفك كالطود في 
وجه الفوضى والتجاوز والطغيان وعندما جاءت املسؤولية 
السياسية حملتها وحتملتها كما يتحمل الرجال بل واألبطال 
منهم عبئها وخرجت من الوزارة أكثر عزة وبوجه أبيض ويدا 

طاهرة فشكرا أبا نواف.
  وأقول حلكومتنا اقبلوا االستقالة وعينوا وزيرا آخر ولكن 
مبواصفات أبي نواف من قوة شـــخصية وقوة القرار وهم إن 
شـــا اهللا كثر، وأقيموا احلجة القاطعة على املؤزمني ليعرفهم 
كل مخدوع بهم، وأمتنى بل وأرجو العزيز القدير أن ينال من 
قام (أو قاموا) بتعذيب ذاك املواطن املسكني حتى فاضت روحه 
لبارئها فهم أشخاص موتورون متعدون على القانون واحلق 
نطلب احملاسبة والقصاص حتى يكونوا عبرة ويحترم اجلميع 
نفسه ويجبر على احترام حقوق اإلنسان أيا كانت جنسيته 
أو ديانته أو ملته فاإلنسان له حقوق يجب أن حتترم وتوقر 

وأولها كرامته وخصوصا في أقسام املباحث.
 aljaser_b08@hotmail.com  

 قبـــل أكثر من ١٦ عاما حضرت مســـرحية إن لم تخني 
الذاكرة اسمها «الرأس» وكان يلعب أحد األدوار الرئيسية 
فيها الفنان الصاعد يومها طارق العلي، وأذكر أنه وبعد انتهاء 
املسرحية كنت مع مجموعة من األصدقاء «املثقفني» خلف 
الكواليس والتقينا بطارق الذي قال لنا معلقا على دوره: 
«أقص إيدي إذا أنا فاهم شيء من هذه املسرحية»، ويومها 
عّلق أحد الزمالء «شديد الثقافة» قائال: «هذا فنان ويلعب 
دورا رئيســـيا في مسرحية ذات إسقاط سياسي وال يفهم 
تلك واهللا مصيبة»، ودخلنا بعدها أنا والزمالء في وصلة 
«حتلطـــم» ثقافية على وزن «يا حيف عليك يا فن»، و«يا 
ساتر على الفن إذا كان هؤالء جنومه» مرت السنوات ولم 
أسمع رأيا سياسيا صريحا للفنان طارق العلي الذي أصبح 
النجم الكوميدي رقـــم واحد في الكويت بل وفي اخلليج، 
وخالل تلك الســـنوات كتبت عن طارق العلي عدة مقاالت 
جميعها ضده وأحدها على ما أذكر دعوت فيها صراحة إلى 

إحالته إلى النيابة العامة بتهمة إثارة الفتنة.
  وقبل أسبوعني ظهر طارق العلي في لقاءين تلفزيونني 
خرج فيهما عن عباءة الفنان وحتول إلى سياسي، وحتدث 
ببساطة متناهية وبكل هدوء دون تشنج، وقدم آراءه على 
طبق من الوضوح فـــال لبس فيما قاله خالل اللقاءين وال 

ميكن تأويله.
  أعترف بأن طارق العلي فاجأني بآرائه السياسية املستقلة 
كمـــا فاجأ كثيرين، وكان بحق متزنا حاضر الذهن ويجيد 
احلديث بشكل يعجز عنه أغلب أعضاء مجلس األمة، ففي 
معرض حديثه رفض أن مييل إلى معسكر ضد آخر وحتدث 
بتوازن مســـتقل هادئ وقدم رؤيته للوضع السياسي في 

البلد.
  املتحدث طارق العلي لم يكن شخصا عاديا وهو يتحدث 
بل كان النجم الكوميدي رقـــم واحد هو من يتحدث، ولم 
يتردد ولو للحظة واحدة في انتقاد احلكومة، وهو الذي كان 
يعتقد اجلميع قبل اللقاء أنه سيميل في آرائه مع احلكومة 

ويقف ضد من يعاديها، إال أنه خيب ظنون اجلميع.
  طارق العلي سياسيا أثبت أنه ميلك وعيا جميال وميتلك 
أكثر من ذلك أسلوبا جميال إليصال رأيه دون أن ميس بأحد، 
واستطاع أن يقفز على حواجز األسئلة بديبلوماسية يفتقدها 
ثالثـــة أرباع أعضاء مجلس األمة، وعندما أقول أنه مارس 
الديبلوماسية ال أقول أنه تهرب من اإلجابة عن األسئلة بل 

أجاب بشكل واضح دون أن يترك ألحد مجاال للتأويل.
  طارق العلي كان واضحا وقدم رأيه السياسي كمواطن 
بشـــكل أصبحنا نفتقـــده في زمن فوضـــى التصريحات 
وعاصفة الوالءات املتغيرة بعيدا عن معســـكرات املواالة 

واملعارضة.
  والفنان ليس مطالبا بأن يكون مع أو ضد وليس بالضرورة 
أن يشكل رأيا سياسيا معلنا، ولكن أن تأتي تلك اآلراء من 
فنان بحجم جماهيرية طارق فذلك أمر يستحق منا أن نحييه 
وأن نرفع له قبعات االحترام، خاصة مع محاوالت وضعه 
في خانة املواالة احلكومية التي أعلن صراحة براءته منها 
ورفضه الوقوف ضد املعارضة، معلال ذلك بأنه ميثل الكويت 
وال ميثل احلكومة أو األشخاص، وقدم صورة اخلالفات في 
املشهد السياســـي بأنها ليست بأكثر من أمر طبيعي ومن 

حق اجلميع أن يبدي رأيه كما يريد.
  أمتنى على أعضاء مجلس األمة أن يتمتعوا ولو بجزء 
يســـير من الوعي اجلميل الذي أظهره النجم طارق العلي 
في اللقاءين التلفزيونني اللذين غير فيهما طارق الصورة 

النمطية القائلة بأن كل الفنانني موالون للحكومة.
  شـــكرا بومحمد فأنا اآلن أعلم أن جملتك التي سمعتها 
منك قبل ١٦ عاما لم تكن ســـوى «غشـــمرة» عابرة وأنني 
وأصدقائي «املثقفني جدا» لم نفهم أن «غشـــمرتك» كانت 

تخفي وراءها وعيا سياسيا جميال.
 Waha٢waha@hotmail.com  

 حبا اهللا الكويت وأهلها بنعم وفيرة وكثيرة ومتنوعة، 
بدءا من البحر وخيراته وانتهاء بالنفط ومنتجاته ومبيعاته، 
وبني هذا وذاك حباها اهللا ســـبحانه مبـــا هو أفضل من 
اإلطاللـــة على البحر ومبا هو أغلى من النفط، فقد حباها 
وحبانا اهللا بقيادة حكيمة ورشـــيدة من أسرة آل صباح 
حكماء وطيبني وقادرين على قيادة سفينة الكويت، بدءًا 
من صباح األول طيب اهللا ثراه إلى صاحب السمو األمير 
حفظه اهللا ورعاه.. فلكم منا كل التقدير ولك منا الســـمع 

والطاعة يا أميرنا املفدى.
***  

  تنعم الكويت بالدميوقراطية ولدينا برملان حر، أعضاؤه 
منتخبون بنزاهة وبإرادة أمة، وال يعرف قيمة حرية الرأي 
إال فاقدها وال يعـــرف معنى البرملان إال احملروم منه، وال 
تعرف األمم قيمة األوطان إال عند احتاللها، وإن كان القارئ 
العزيز يريد التفسير أو الدخول في بحر اجلمل السابقة 
ليس عليه سوى النظر فيمن حوله من بلدان.. فلهم اللهم 

ال شماتة.. ولنا اللهم ال حسد.
< < <  

  من الفرية: ال أحد يستطيع أن يوفي مكرمة سيدي صاحب 
السمو أميرنا املفدى حقها في الكتابة، وال أحد يوفي مكرمة 
سموه حقها باخلطابة، ولكن ما أقوله لسموه هو ما يقوله 
كل الكويتيني اليوم «تســـلم وعساك لنا ذخرًا يا بوناصر 

وألبسك اهللا ثوب الصحة والعافية» اللهم ال حسد.
 reemw25@hotmail.com   

 عاش سنوات طويلة وال يزال عاشقا 
للثقافـــة والفكر محبا لألدب والتاريخ 
مولعا باالطالع، ما أن ينتهي من قراءة 
كتاب حتى يبدأ بآخر، وهكذا أصبحت 
الثقافة جزءا من حياته ميارسها في كل 
حلظة مـــن حلظاته في مكتبه اخلاص 
أو في مكتب الوزارة، في بيته أو حتى 
في رحالتـــه اخلاصة، وعندما يتحدث 
فهو أديب بارع وخطيب مفوه يتحدث 

العربية واإلجنليزية والفرنسية.
  إنه وزير الثقافة والفنون والتراث 
القطري د. حمد بن عبدالعزيز الكواري 
الذي قابلته في مكتبه قبل عدة أيام في 
لقاء كان بالنسبة لي من أجمل اللقاءات 
حيث جتولنـــا في حدائـــق الذكريات 
وبســـاتني التجارب لنقطف من رحلة 
الدراسة واحلصول على الدكتوراه، إلى 
فرنســـا وذكريات العمل الديبلوماسي 
وكيف تعلم اللغة الفرنسية، إلى بيروت 
حيث القراءة واالطالع واقتناء الكتب، إلى 
البحر وذكريات الزمن اجلميل وصوال إلى 
مهمته كوزير للثقافة، ومما يزيد إعجابي 
بهذا الرجل هو إميانه بأنه ال يوجد وزير 
دائم وأن املناصب مؤقتة بهذه الفلسفة 
يستطيع الوزير أن يحقق جناحا ألن 

سياسة التعلق ال جتدي نفعا.
  خالل لقائي مع د.حمد الكوراي سألته 
عن حصـــول قطر على لقـــب الدوحة 
عاصمة الثقافة وهل صحيح ما يعتقده 
البعـــض بأن قطر تتجه بكل ما أوتيت 
الرياضية  من قوة لتحقيق اإلجنازات 
فقط ليكشف الســـتار عن سلسلة من 
اإلجنازات الثقافية والفكرية من بينها 
إنشـــاء متحف قطر اإلســـالمي والذي 
يعتبر مـــن الصروح الثقافية املتميزة 
وكذلك إنشاء احلي الثقافي (كتارا) إلى 
جانب نشـــر العديد من الكتب األدبية 
والتاريخية وكم هو جميل ما سمعته 
من معالي الوزير بأن التطور احلقيقي 
ال يكون إال من بوابة الثقافة والفكر وال 
يقوم إال على سواعد الشباب وهذه هي 
قطر تولي الشباب أهمية بالغة لتحقيق 

مزيدا من النجاحات.
  قبـــل أن ينتهي اللقاء قـــام د.حمد 
الكـــواري بإهدائي مجموعة من الكتب 
من بينها كتاب لغتنا اجلميلة للمؤلف 
الرائع فاروق شوشة وكتب أخرى أجدها 
نعم الزاد لرحالتي القادمة وهكذا انتهى 
اللقاء على أن يتجدد في املرة األخرى 
في احلي الثقافـــي حيث نتعرف على 
جوانب ومحطات من حياة هذا الرجل 
املثقف وإلى أن يحني اللقاء كل الشكر 
والتقدير لألخ سلمان املالك واألخ عبداهللا 
جاسم الزيارة من وزارة الثقافة والفنون 

والتراث.
  ال قيمة للجاه والثراء بال أمن واستقرار 
وليت البعض يتفهـــم هذا ألننا اليوم 
وهللا احلمد ننعم بوجود األمن واألمان 
واإلحساس باحلرية، فهل يفرط عاقل 

بكل هذه النعم؟
 N_alkhaldi79@hotmail.com  
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