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محمد هالل الخالدي

م.غنيم الزعبي

من أدب 
احلروب

22 من الشهر

في مثل هذه األيام العجاف، التي أصبح فيها قتل 
البشر مثل قتل الذباب، أجد نفسي منكبا على أعمال 

األديب األملاني الرائع هاينريش بول التي أجد فيها 
شيئا من املواساة والتربيت. هاينريش بول احلاصل 

على جائزة نوبل لألدب عام 1972 هو أحد أدباء ما 
بعد احلرب العاملية الثانية، كرس معظم أعماله ملناقشة 

عبثية احلروب وانكسار الشعوب املهزومة، ومتيز 
بوصف احلالة النفسية للجنود العائدين من ميادين 

املعارك، مبا خلفته فيهم تلك التجارب القاسية من 
خوف ويأس وضعف، كما اهتم بشكل كبير بوصف 

مشاعر العجز وقلة احليلة التي اعترت اإلنسان 
البسيط خالل تلك الفترة املؤملة، حيث حتول ماليني 

البشر إلى مجرد أدوات وكائنات ضعيفة تنتظر املوت 
وتعيشه كل حلظة، بحسب خطط القائد ونزواته.

لم يعد لهاينريش بول حضور كبير في أملانيا اليوم، 
فهو بالنسبة لهم مجرد »أديب مرحلة«، هي مرحلة 

احلروب العاملية وما خلفته من مآسي، لكنه رمبا يكون 
أهم أدباء هذا »الزمن األغبر« الذي نعيشه اآلن، ففي 
أعماله الكبيرة مثل رواية »عند اجلسر« و»موت إلزة 

باسكواليت« و»أيها املتجول« وغيرها وصف رائع 

يعبر ـ من جديد ـ عما نشعر به نحن أبناء عصر 
»مكافحة اإلرهاب«.

> > >
متابعة ما يجري في عاملنا العربي أمر مرهق ومرعب، 

يستهلك عمر اإلنسان وصحته، ومتابعة ما يجري 
في الكويت يدعو للبكاء واحلسرة، توقف فينا الزمن، 

وماتت فينا الفرحة واألحالم واعترانا اليأس واإلحباط. 
خمسة أعوام ونحن جنتر احلديث ذاته، ونتابع »املوت 
السياسي« ذاته، ونقرأ األخبار ذاتها بتكرار ممل، حالنا 
كحال العجائز ومبتوري األرجل الذين كانوا ينتظرون 

ساعة الفرج في أقبية برلني ومالجئ فرايبورغ.
يا للحسرة ويا للغثيان، هل نبكي؟ »وما فائدة البكاء 

في زمن النحيب« كما يقول الشاعر األملاني هولدرلني!
> > >

كتب الفيلسوف واألديب الفرنسي الوجودي ألبير 
كامو رواية بعنوان »الطاعون« يصف فيها ما عاناه 
أهل مدينة وهران في اجلزائر بسبب الطاعون في 

الستينيات يقول فيها: »لقد كانوا ينكرون في هدوء، 
أنه قد مر بنا وقت عرفنا فيه ذلك العالم املجنون الذي 

كان مقتل الرجل فيه من األمور التي حتدث كل يوم 

كمقتل الذباب، وأننا قد عرفنا تلك الوحشية احملددة 
املعالم، ذلك الهذيان املدبر، ذلك السجن الذي يجلب 

معه نوعا من احلرية البشعة بالنسبة لكل ما لم يكن 
حاضرا، رائحة املوت التي كانت تذهل جميع من تلتهم. 
وكنا كشعب يذهب منه كل يوم جزء ـ في شكل كومة 

ـ إلى األتون، فما يلبث أن يتحول إلى دخان دسم 
بينما ينتظر جزءا آخر دوره مكبال بأصفاد العجز 

واخلوف«.
> > >

وكتب السياب في رائعته »رسالة من مقبرة«:
النور من طني هنا أو زجاج

قفل على باب سور!
النور في قبري دجى دون نور

النور في شباك داري زجاج
كم حدقت بي خلفه من عيون

سوداء كالعار
يجرحن باألهداب أسراري
فاليوم داري لم تعد داري

والنور في شباك داري ظنون
متتص أغواري!

تعرف انه 22 من الشهر عندما تدخل اجلمعية 
وترى أنه ال أحد يستعمل العربات الكبيرة، بل 
أغلبهم يستعمل السلة الصغيرة، وبعضهم ال 

يحتاج سلة فهو هنا ألخذ »عينات« فقط »يعني حبة 
حبتني يقزقز فيها«.

كذلك تعرف انه 22 من الشهر، عندما ترى الذي 
أمامك في محطة البنزين يستعمل الڤيزا للدفع 

فالبطاقة فيها 7 دنانير فقط وال يستطيع سحبها، 
لذلك يقرر االستفادة منها في البنزين.. وهناك 
عالمات أخرى على أن اليوم هو 22 من الشهر:

تعلم انه 22 من الشهر عندما يتحول دعاء  1
الشحاذة أمام باب اجلمعية من 3 جمل إلى 

كلمة واحدة فقط وتقولها من غير نفس تدري 
احلال من بعضه، ليش تتعب؟

تعلم انه 22 من الشهر عندما يصبح صبي  2
املصبغة أقوى شخصية بالفريج، فبمباركته 

تستطيع غسل وكي مالبسك باملجان ألنك ال 
تستطيع دفع ثمن تنظيفها.

عندما ينظر لك أنذل واحد في الدوام، وهو  3
املكشر دائما، بابتسامة صفراء فاعلم أن 

املسكني مفلس ويريد التسلف منك.
عندما يدفع أحدهم 100 فلس ثمنا للجريدة  4

مكونا من عمالت 5 و10 فلوس، نصفها 
وجدها حتت كشن السيارة.

عندما تكثر كلمة »ولعة أو فحم« من زبائن  5
الشيشة في املقهى بدال من طلب راس شيشة 

جديد تعلم انه 22 من الشهر حيث ميضي الزبون 
على نفس الشيشة ساعة كاملة.

عندما يغير صديقك مكان العشاء من مطعم  6
فاخر إلى محل عادي.

عندما يبدأ أصدقاؤك باالتصال عليك من  7
الهاتف األرضي. 

أما اليوم الذي بعد 22 وهو يوم نزول الرواتب 
فإن موظف البنك املختص بجهاز »الكي نت« 

يكرهه، فما أن ينتهي مبلئه بآالف الدنانير، ويذهب 
ليستريح قليال، حتى تبدأ صفارة اجلهاز املزعجة 
بتنبيهه أن النقود نفدت، فيقوم متأففا مللئها من 

جديد، وهو يتساءل »وين يودون هالفلوس؟«.
ما هي قصتنا مع 22 من الشهر؟ ليش دائما 

مفلسني في هذا اليوم؟ هل هو غالء أسعار؟ أم انه 

سلوك استهالكي خاطئ؟
نقطة أخيرة: اليوم هو 22 من الشهر والرصيد 

مصفر، والڤيزا ما فيها إال 8 دنانير، واملاكينة ما 
تسحب إال 10، اهلل يعينك روح افتر، إلى أن جتد 
محطة بنزين تقبل الڤيزا، وعندما تذهب جلهاز 

»الكي نت« في البنك للمرة الرابعة، يطلع لك 
موظف البنك من الشاشة ويقول يا أخي أزعجتنا 

وخسرتنا ورق على الفاضي، ما فيه معاش، ما نزل 
للحني، اليوم 22 من الشهر، متضي ولسان حالك 
يقول »وين أولي وين أروح؟«، تذهب إلى البيت 
وتستلقي على السرير وتفتح اجلريدة.. لتقرأها 
رمبا هناك منحة جديدة أو إسقاط للقروض، أي 
شيء يفرح، لتقع عيناك على تصريح ملجموعة 

الـ 26، حيث صرحوا بوجوب أن تلتفت احلكومة 
إلى مساعدة الشركات املتعثرة بدال من إسقاط 
القروض، )إنا هلل وإنا إليه راجعون(، يا جماعة 
اخلير تكفون روحوا قولوا لهم ال يصرحون 

بهاليومني )21 و22(، ترى الناس واصلة حدها وهذا 
النوع من التصريحات في هذا التوقيت يجيب 

املرارة والضغط والسكري.

Waha2waha@hotmail.com

bodalal@hotmail.com

حكومة التصدي 
واملواجهة

اعتصموا..
 تستلموا

نعم، لقد أثبتت جلسة مجلس األمة املنعقدة يوم الثالثاء 
17 اجلاري أن هذه احلكومة سدت نقصا أصاب جميع 

حكومات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد السابقة، وهذا النقص متثل في عدم قدرة 

احلكومات املتعاقبة على التصدي ومواجهة شراسة 
املعارضة، فأمام أي استجواب ومهما كان سخيفا أو 
مخالفا للدستور تهتز، وكلما زاد الصراخ زاد ترنح 

احلكومة، ما أدى في كثير من األحيان إلى انهيارها، بيد 
أن ما شاهدناه من طرح قوي ومميز من النائب والوزير 
علي الراشد ودعم قوي من الوزير البصيري واملساندة 

الفعالة من الوزير املليفي ومن بعيد الوزير العفاسي 
شكل بالفعل فريقا سياسيا قديرا وقادرا على إيقاف 

املعارضة عند حدهم، بل إن أعضاء هذه املعارضة كانوا 
يصرخون على رئيس اجللسة بضرورة أن يتوقف 

الوزير الراشد عن النظر إليهم أثناء حديثه وكأنهم كانوا 
مرعوبني من حجته وفصاحة عبارته.

حقيقة، أضحكتني هذه االحتجاجات، خصوصا عندما 
أتذكر أحد احملتجني عندما كان يصرخ على بعض الوزراء 
في السابق بعبارة »إيه طالعني قاعد أحاجيك إنت«، وهذا 

ما يضحك، حيث ذكرني باملثل الكويتي »العور على 
العميان باشا«، فسبحان الذي يغير وال يتغير.

وواقع األمر أن هذا املشهد سيؤكد ويثبت النصيحة التي 
أطلقتها هنا، عندما متنيت أن تضم احلكومة وزراء لديهم 
القدرة على التصدي واملواجهة يدفعون عن احلكومة وال 
يكونون عبئا عليها وعلى خطتها وبرنامجها اإلصالحي.

واحلمدهلل والشكر، ها هي األمنية يحققها املولى عز 
وجل، ما يجعلني أطمع في رحمته وإجابته بأن يكون 

هذا هو نهج احلكومة كما قال الوزير الفاضل علي 
الراشد، وأن يتواصل مع استجوابي »التنمية« و»الوطني« 

ويستمر التصدي ومواجهة تطاول املعارضة، أما 
األمنية الكبرى فهي أن تستمر مسيرة خطة الكويت 

والكويتيني التنموية التي طال واعترض طريقها بعض 
احلفر والعثرات، زرعتها هذه املعارضة التي ال تهتم 

إال بصاحلها ومصاحلها وعلى حساب مصالح الكويت 
والكويتيني ومستقبلهم.

ويبقى أن نزف البشرى ألهل الكويت والتي يجب 
أن تكون أمام أعينهم أن هذا املجلس وهذه احلكومة 

سيبقون إلى نهاية عمرهم الذي قرره الدستور وسنذهب 
لالنتخاب في 2013 فهذه املعارضة لن يوقفها إال مثل 

هذا التصدي واملواجهة وهو قد وجد، طبعا هذا استنتاج 
وليس خبرا.

أضرب املهندسون، واعتصموا مطالبني بالكادر، فكان 
لهم ما أرادوا وحتققت مطالبهم بالزيادة املالية، وصارت 
رواتبهم »تستاهل« وعرف املعلمون »الغمندة« فاحتجوا 

واعتصموا وأضربوا، فجاءهم الرد سريعا باملوافقة 
على كادرهم، وازدادت رواتبهم، وكذلك فاز القانونيون 

بالزيادة، وقبلهم العسكريون أيضا.
أما املتقاعدون فمازالوا بال زيادة، ألنهم ـ حسرة عليهم 

ـ ال يقدرون على الوقوف في الشمس واالعتصام 
في الساحات وحمل الالفتات وترديد الهتافات بصوت 

مرتفع، وهم معذورون في ذلك، فالضغط والسكر 
والكوليسترول وأمراض القلب واملفاصل والديسك 
وغيرها كفيلة مبنع هؤالء من تنظيم االعتصامات 

واالحتجاجات، لذلك فإن أحدا لم يفكر فيهم ولم يلق 
نظرة حنان، فبقيت رواتبهم كما هي، ولم يفوزوا كما فاز 

غيرهم بالزيادات املجزية التي يسيل لها اللعاب.
وهكذا أيضا كان حال العاملني في القطاع النفطي، حيث 

لم يتحنن عليهم أحد ويتكرم مبنحهم حقوقهم املشروعة 
في زيادة الرواتب، رغم أنهم يعملون في أكثر القطاعات 

حيوية وأهمية بالنسبة للبالد، بل إنه العمود الفقري 
األساسي القتصاد الدولة، وهؤالء يبذلون جهودا كبيرة، 
ويواجهون املخاطر ألنهم يتعاملون مع اآلالت واملعدات 

القابلة لالنفجار واالشتعال في أي حلظة، وكلنا يعلم كم 
ضحى العاملون في هذا القطاع، وكم من شهيد سقط 

خالل قيامه مبهامه اليومية.
فهل ذنب هؤالء أنهم لم يتركوا أعمالهم وواجباتهم 

ليعتصموا ويضربوا عن العمل ويقفوا في الساحات 
يحملون الالفتات ويرددون الشعارات والهتافات؟ هل 

ذنب هؤالء أنهم التزموا بأخالقيات العمل، ونفذوا 
الواجب الوطني بشعور عال باملسؤولية، متجاهلني 

حاجاتهم الشخصية وحقوقهم الفردية؟
ومع ذلك فإن العاملني في القطاع النفطي يتوسمون 

خيرا بالوزير د.محمد البصيري فهو نائب سابق قبل أن 
يكون وزيرا، وهو أعلم بحاجات املواطنني ومسؤولياتهم 

االجتماعية واألسرية.
كما يعلق هؤالء العاملون في القطاع النفطي آماال كبيرة 
على الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول فاروق الزنكي، 

فهو ابن هذا القطاع، وتدرج في الوظائف حتى وصل 
الى منصبه احلالي، وهو يعرف كل صغيرة وكبيرة في 
هذا املجال، ويدرك جيدا حجم املهام امللقاة على هؤالء 

العاملني، وأهمية النظر اليهم بعني التقدير، ومن ثم زيادة 
رواتبهم لتتالءم مع املسؤوليات التي يحملونها.

aljaser_b08@hotmail.com

prada_kuwait@hotmail.com

باسل الجاسر

فهد منصور الحجي

رؤى كويتية

فوق احلزام

الشيخ احمد صباح السالم ناب عن الشعب 
مشكورا في تصريحه االخير واعني حتديدا 

قوله »10 نواب فقط ميثلون الشعب« مستثنيا 
40 نائبا من حساباته وحسابات الشعب، فشكرا 
يا شيخ احمد على كلمة حق كنا بحاجة لسماعها 

منذ زمن وحتديدا على لسان شخص بحجمك 
السياسي.

نعم نعرف ان نواب االمة احلقيقيني ال 
يتجاوزون الـ 10 نواب والبقية اما في جيب 

احلكومة او في جيب نافذ ما، وآخرون يعملون 
وفق مصاحلهم الشخصية التي تقذفهم تارة في 

جيب احلكومة وتارة في جيوب النافذين.
نعلم تعيينا انه ومنذ مجلس 2006 

ودميوقراطيتنا تعمل بطاقة 20% فقط وان %80 
منها تالف وغير صالح لالستهالك الدميوقراطي، 

ومع هذا لم نكفر بالدميوقراطية ولن نكفر 

بها، وسنظل نؤمن بها كممارسة حتى ولو لم 
يتبق لنا سوى نائب واحد، وامتلك االهواء الـ 

49 اآلخرون، نعم لدينا 10 رجال فقط وهذا 
يكفينا لنؤمن اننا في صناديق االنتخاب املقبلة 
سنستطيع ان نرفع عددهم الى 15 او 20 او 25 

فالوعي السياسي للشعب وفي ظل املتغيرات 
احلالية بدأ يرتفع ليس بقدر املأمول ولكنه مبشر 

باخلير فـ »تفاءلوا الكويت التزال بخير«.
الكل قرأ باالمس حكاية نافورة احلكومة التي 
تنوي بناءها في ساحة الصفاة للحيلولة دون 
استخدام الساحة للتظاهر، وهو اخلبر الذي 

نقله الزميل مشعل السالمة في صحيفة الراي 
امس، ولالمانة لم افهم سر هذا التوجه احلكومي 

الغريب، وعلى كل اذا ما كانت جادة فعليها ان 
تهيئ نفسها لبناء اكثر من 75 نافورة فبحسب 
ما اعرف ان الساحات الصاحلة القامة تظاهرات 

في الكويت ال حصر لها وتتعدى الـ 25 ساحة.
اما اغرب حترك حكومي فهو بيان وزارة 

الداخلية الذي اصدرته باالمس ايضا تهدد فيه 
كل من يدعو للتظاهر او يشارك وفق ما اسمته 

»قانون التجمعات« وهو قانون وعلى ما اذكر 
قضت احملكمة الدستورية بعدم دستوريته، 

وتقول الداخلية في بيانها »ندعو لعدم االنصياع 
ملا يحاول البعض ترديده عبر وسائل االعالم 
املختلفة او عبر شبكات التواصل االجتماعي 
ومن شأنه حتريض املواطنني على االضرار 

مبصالح الوطن«، وحقيقة ال اعرف ايهما اكثر 
ضررا مبصلحة الوطن »چم نفر« تظاهروا 

للتعبير عن رأيهم او »چم نفر« لهفوا من خيرات 
البلد املليارات حتت مسميات عدة وتركوا الشعب 
يركض وراء فتات الـ 50 دينارا ورجاء احلصول 

على الـ 100 دينار.

شكرًا يا شيخ 
أحمد وسامح 
اهلل »الداخلية«


