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عنوان مقالي اليوم هو اس���م مسلسل من تأليف األستاذة 
عواطف البدر، ويعذرني باقي فريق العمل عن عدم ذكر أسمائهم 
ليس جتاهال بل ألنني سأتطرق فقط لقصة املسلسل أو باألخص 
احلوار، وبالرغم من هذا إال أنني أهدي لفريق العمل بأجمعه 
باقة ورد إلعجابي مبا قدموه من دراما تلفزيونية راقية تستحق 
أن تفخر بها الدراما الكويتية، مع العلم أن التلفزيون الكويتي 

لم يقم ببثها، وهذا األمر سنسلط عليه الضوء فيما بعد.
»همس احلراير« دراما اجتماعية، ما مييزها عن غيرها نوعية 
احلوار، وأقصد هنا اللغة واحلس الفني في احلوار، بعيدا عن 
النقد ألن عواطف البدر فوق النقد وهذا ليس بزيف أو تصنع 
مني لها، ألنها امرأة تشربت معنى اإلعالم وفنونه منذ طفولتها، 
فهي املرأة األولى التي حملت على عاتقها مسرح الطفل إلى أن 
جعل���ت الكويت لها الريادة في ذلك، واليوم تبدعنا ب� »همس 

احلراير«، إذن فهي تستحق ما قلته عنها بل وأكثر.
لكن، ما اللغة الفنية التي حتدثت بها ش���خصيات عواطف 
البدر؟ جميعنا كان واليزال ينتقد الدراما الكويتية مما يشاهده 
من صراخ وضرب كأن مجتمعنا أصبح يعيش في حلبة صراع 
دموي، وإذ بعواطف البدر تتجه اجتاها آخر وهو لغة الهدوء 
أو مبعنى أصح لغتنا اجلميلة التي تربينا عليها وهي النقاش 
واحترام اآلخرين كما لو أنها تريد أن تذكرنا بالزمن اجلميل 
وكيف ميكننا أن نعيده، لي���س الصراخ والصراع هو احلل، 
وهذا ما ثبت لنا في »همس احلراير«، الذي تضمن مشاكل مت 
حلها بالهدوء والتروي واحلكمة، ال ضرب وال مخافر وال قتل 

وانتقام كما نشاهد في بعض األعمال الدرامية األخرى. 
وما أدهشني أن املسلسل لم يبث على تلفزيون الكويت بل 
بث من قنوات خليجية أخرى مع العلم أن بعض املسؤولني في 
اإلع���الم الكويتي ينادون بحاجتهم لتلك النوعية من الدراما، 
وهذا يدفعنا للسؤال عن الس���بب النقدي والفني واإلعالمي 
لعدم اختيار »همس احلراير« ليبث عبر التلفزيون الكويتي؟ 
كناقدة ال أرى في العمل أي تعليقات جارحة أو مساسا لألسرة 
الكويتية، ولكن أعتقد أن األسباب تتبع املركزية، والكل يعلم 
أن املركزي���ة تقوم ليس على احلس الفني والدرامي بل تقوم 

على حسابات أخرى وال نريد اخلوض في ذلك.
أخيرا وبالفعل وليس أضحوكة أقترح على وزارة اإلعالم 
بث هذا املسلسل لعل وعسى يكون بلسما أو نوعا من تهدئة 
أعصاب لكل من السلطتني التنفيذية والتشريعية، بل وأقترح 
على مجلسنا املوقر أن يستعني باألستاذة عواطف البدر لعرض 
أسس لغة احلوار السليمة، وما أستغربه أن هذه األستاذة إلى 
اآلن لم تكرم من الدولة، ومنا إلى املس���ؤولني في ذلك: ملاذا لم 

تكرم عواطف البدر إلى اآلن؟ 
atach_hoty@hotmail.com

ميتاز الطاووس بريش���ه اجلميل وألوانه اخلالبة، وبذلك 
يعتقد انه أفضل الطيور في حديقة احليوان مما انعكس على 
مشيته وحركاته وأفعاله وكالمه، وجتد من يزوره يراقبه وهو 
يتباهى في سيره ويرى زهوه وفخره واعتزازه بنفسه دون 

االكتراث ألحد من باقي احليوانات أو البشر احمليطني به.
يعتقد الطاووس انه امللك الوحيد في هذا الكون وال مثيل 
ل���ه، وحديثه مع اآلخرين يكون من علو على اعتقاد انه أعلى 
من اجلميع وأفضلهم، انه يتصرف بجبروت غير آبه مبن حوله 
أو حتى مبن يطلب املساعدة ويغلب اجلميع بصوته العالي.

وكانت نتيجة جبروت الطاووس وتكبره ان الكل ينفر منه 
لعدم استجابته ألي رأي من اآلراء حتى وان كانت هذه اآلراء 

ترشده الى طريق الصواب.
اس���تمر الطاووس على هذه احلال سنوات عديدة دون ان 
يهتز عرشه أو يتأثر لتخويفه من حوله بأنه هو القوي الذي 
ميلك زمام األم���ور وهو اآلمر والناهي، ولكن ظهرت احلمامة 
في حياته، وأي حمامة؟ حمامة السالم فقد بعثها اهلل سبحانه 
وتعالى لتدافع عن املظلومني واملساكني وتأخذ بيدهم لتعيد 
لهم حقوقهم املسلوبة، غضب الطاووس وحرض اجلميع على 
وأد أفكار احلمامة واخلالص منها، وصارعت احلمامة صراعا 
شديدا وارتفعت األيادي املدافعة عن الطاووس وقوبلت آراء 
احلمامة بالرفض واالستنكار من معظم املؤيدين للطاووس. 
ولكن هل استسلمت احلمامة لليأس؟ ال، بل متسكت مببادئها 
الس���امية للدفاع عن احلق ونصرة املظلومني، ودام الصراع 
طوي���ال، الى ان بدأت الغمامة تنقش���ع عن الطاووس وتظهر 
احلقائق الواحدة تلو األخرى، ما جعل الطاووس يفقد بريقه 
املصطنع وينكس���ر عن جبروته وش���موخه الزائف ويزول 
الغبار عن وجه���ه احلقيقي والذي أبدع في اخفائه على مدى 

السنوات املاضية.
وصمدت احلمامة في الدفاع عن احلق ولم تخذل أو تنهار 
ألنه���ا ترجو األجر من رب العاملني، وتعلم ان احلق س���يظهر 
عاجال أم آجال، وكلما أحست احلمامة بالتعب أمدها اهلل سبحانه 
وتعالى بالقوة مجددا لتصارع الظلم والفساد ويرى احلق النور. 
حتطم الطاووس وبدأ باالحتضار بس���بب انكساره وضعفه 
واستغنت عنه األيادي التي كانت تدافع عنه لتقدميه خدماته 
لهم وانكشف أمره جليا للكون وللمأل ودمرت الفضيحة هذا 
الطاووس وعادت احلقوق املسلوبة ألصحابها وساد العدل. قال 
تعالى )وال تصعر خدك للناس وال متش في األرض مرحا ان 
اهلل ال يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من 

صوتك ان أنكر األصوات لصوت احلمير � لقمان: 18 و19(.

قبل 10 سنوات تقريبا تواجدت في 
مدين���ة ألعاب مائية في مملكة تايلند، 
فلفت نظري وجود مجموعة تتعدى ال� 
30 طفال من االطفال الفاقدين للبصر ال 
يتعدى سن اكبرهم ال� 8 سنوات يلعبون 
وميرحون ويستمتعون أشد االستمتاع 
السباحة،  املائية وبأحواض  باأللعاب 
فاس���تغربت وجودهم وحدهم ولكن 
استغرابي زال بعد ثوان معدودات عندما 
حملت بينهم 6 من الش���باب والشابات 
ذوي املالمح األوروبية ال يتعدى عمر 
أكبرهم 25 عاما، يشرفون بحب وحنان 
على األطفال ويطعمونهم ويهتمون بهم 
اشد اهتمام ويساعدونهم في ممارسة 
األلعاب املائية واالبتس���امة ال تفارق 
محياه���م، فتطفلت بع���د أن أعجبني 
املنظر وذهبت للحديث مع األوروبيني 
وسؤالهم عدة اس���ئلة بعد استئذانهم 
طبعا، فعرفت من خالل اجوبتهم أنهم 
مجموعة تطوعية ذات نشاط شخصي، 
تأتي كل 6 شهور مجموعة منهم للعمل 
تطوعا ملدة 14 يوما في جمعية األطفال 
العميان في تايلند وذلك على نفقتهم 
اخلاص���ة، والي���وم ص���ادف جدولهم 
اصطح���اب االطفال الى مدينة االلعاب 
املائية للترفيه عنهم، فلم امتلك سوى 
ابداء االعجاب بهم والتعبير عن خالص 
التقدير واالحترام لهم ولزمالئهم اآلخرين 
وطلبت ان اشاركهم العمل التطوعي فيما 
تبقى لهم من ساعات في املدينة املائية، 
فكان لي ما اردت وظلت هذه التجربة 
التطوعية اإلنسانية القصيرة ال تفارق 
مخيلتي حتى اليوم، وكم أمتنى تكرارها 

في املستقبل.
لم أكتب هذه املعلومة للفخر، فلم افعل 
واعمل شيئا يستحق الفخر، فمساعدة 
احملتاجني واملرضى واصحاب االحتياجات 
اخلاصة ليست مصدرا للفخر، بل هي 
واجب ال يقوم به س����وى من ميتلكون 
االحساس واملشاعر االنسانية النبيلة.

إن س���بب ذكري لهذه الواقعة هو 
سخطي الشديد وامتعاضي الهائل على 
اتهام متطوعي منظمة تطوعية تساعد 
االطفال املرضى بالكويت بتهمة خطيرة 
وس���خيفة هي التبش���ير بني االطفال 
املرضى، ولو كان من وجه اليهم هذه 
التهمة جرب لساعة واحدة معنى العمل 
التطوعي االنس���اني ملا فكر نهائيا في 
االق���دام على اتهام يحبط به متطوعي 
العمل االنس���اني بخزعبالت من بنات 
افكاره املريضة ولكن فاقدي فهم معنى 

العمل التطوعي ال يقدرونه.
>>>

تنويه:
ورد في مقالة األمس »مسلسل )اخلداع( 
اململ املستمر« خطأ في الفقرة األولى، 
حيث قطع الكالم وكان الصواب: ال نقرأ 
في وسائل إعالمنا اال عن استجوابات 
أو دعوة الس���تقالة وزي���ر الداخلية، 
حيث ل���م يحترم من اس���تجوبه ومن 
أيده في االستجواب نتيجة التصويت 
بتجديد الثقة في الوزير ومنحه الوقت 
املطلوب ملعاجلة أي سلبيات ذكرت في 

االستجواب، لذا اقتضى التنويه.
Mike14806@hotmail.com

إن لم تخجل فاسأل ما شئت

مخلد الشمري

رؤية 

يبدو أن الرئيس األميركي باراك 
أوباما ووزيرة خارجية حكومته 
هيالري كلينتون، يريدان إثبات 
عدم جديتهما جتاه الشرق األوسط 
بش���كل مبكر عبر تصريحاتهم 
األخيرة عن السالم في املنطقة. فقد 
تناولت هذا املوضوع في مقاالت 
سابقة، وبينت أن الرئيس احلالي 

سيكون وجها آخر للرئيس السابق جورج بوش في مجال 
سياسة الواليات املتحدة جتاه الشرق األوسط بشكل عام 
وجتاه فلسطني بش���كل خاص. فسياسة واشنطن املعلنة 
وبشكل واضح وصريح، هي الوقوف إلى جانب إسرائيل 
واالنحي���از الكامل ملصالح الدولة اليهودية على حس���اب 
الع���رب، وال أعلم متى وكيف س���يعي العرب واحلكومات 
العربية هذا األمر، ويحاولوا الضغط على الواليات املتحدة 
عبر إيجاد حلفاء جدد ورعاة آخرين للس���الم في الشرق 
األوسط. فلم ال يجرب العرب تغيير أنظارهم نحو الشرق 
الروس���ي أو الغرب الفرنسي، وميسكوا بزمام األمور بدال 
من تسليمها على طبق من ذهب ودماء باردة إلى الواليات 

املتحدة وإسرائيل.
فها هي هيالري كلينتون وبكل فخر وثقة وحنكة سياسية 
غير مسبوقة، تهدي العرب باكورة سياسة بالدها اجلديدة 
التي وعدونا بها حلل قضية فلسطني، وذلك بأن يقوم العرب 
بتقدمي مبادرات من أجل تطبيع العالقات مع إسرائيل. أما 
رئيسها الذي تغنى به الشعب العربي وبات حلم األمة فقد 
ص���رح للصحافة وفي معرض حديث���ه لوفد من القيادات 
اليهودية، بأنه يعتقد أن القادة العرب ال ميلكون ش���جاعة 
اإلقدام على خطوات أكبر في اجتاه الس���الم مع اس���رائيل 
واالنفتاح عليها. ال أعلم ماهي املبادرات التي تريدها الوزيرة 
اجلديدة واخلبيرة احملنكة وزوجة الرئيس األسبق ومنافسة 
الرئيس احلالي؟ أظن أيها العرب ان عليكم أوال القبول بأن 
اسرائيل دولة تستحق الوجود وأن القدس عاصمة لها وغير 
قابلة للتقسيم، وعليكم القبول ببناء املستوطنات اجلديدة، 

وأن تنس���وا عودة الالجئني كما 
نسيتم قضية فلسطني، وعليكم 
أن ال تش���جبوا وتستنكروا أي 
مذبح���ة مقبلة للفلس���طينيني، 
وعليكم وبأمر العم سام أن متنعوا 
قنواتكم العربية ووسائل إعالمكم 
من تغطية أي حرب مقبلة تقوم 
بها حكومة الصديق الصهيوني 
جتاه فلسطني. كما أن املبادرة تتطلب منكم نسيان مذبحة 
غزة وجنني وغيرها من املذابح التي فعال نسيتموها، وتشمل 
املبادرة أيضا تعديل املناهج الدراسية من خالل حذف كل ما 
ميس مشاعر اليهود، وعليكم املسارعة بفتح السفارات كما 
فعلت الشقيقة موريتانيا التي استفادت ثقافيا واقتصاديا 
وسياسيا، وعليكم تشجيع السياح العرب على الذهاب إلى 
فلسطني احملتلة وفتح أسواقكم للصادرات اليهودية. كما أنه 
من املفضل أن يتم إدخال اللغة العبرية في مدارسكم حتى 
يتعود األطفال على لغة جيرانهم، وعليكم ترسيخ مفهوم 
السالم االنبطاحي وتسليم الرقبة للجزار اليهودي، وعليكم 
أن تعلم���وا أبناءكم أن مفاهيم املقاوم���ة والكرامة والعزة 
هي من املفردات املقززة التي جتعل من يس���معها يش���عر 
بالغثيان. وأما الشجاعة التي يريدها رئيسها فهي حراسة 
العدو من أجل أن يتمكن من رقاب ش���عب فلسطني، وفتح 
األجواء العربية واملمرات املائية من أجل حماية اسرائيل من 
أي اعتداء إيراني محتمل، وقمة الشجاعة ستكون بحصار 
حزب اهلل الذي اجترأ ولقن الكيان الصهيوني دروسا في 
املواجهة واحلرب غي���ر املتكافئة. ال أعلم ملاذا أتذكر دائما 
صديقي العربي من السودان الذي اتصل بإحدى احملطات 
اإلخبارية اإلذاعية معبرا عن فرحته بفوز أوباما عندما قال 
إنه قام بتوزيع احللوى بهذه املناس���بة السعيدة. مبروك 
عليكم يا ع���رب أملكم بأوباما، ومبروك عليكم يا أصحاب 
محالت احللوى، وآه وآه وآه وآه عليكم حتى مطلع الفجر 

يا أهلنا في فلسطني.
abz973@hotmail.com

عدنان فالح الشمري

طبخة هيالري 
وأوباما للسالم 

إشراقة

قصة وصلتني عبر اإلمييل 
انقلها اليكم كما هي دون تدخل 
في مفرداتها ومعانيها وما حتويه 
من احلكم واملواعظ احلياتية التي 

فقدناها في الوقت احلاضر.
ف����ي احدى  القطار  توق����ف 
احملط����ات في مدينة بوس����طن 
األميركية وخ����رج منه زوجان 

يرتديان مالبس بسيطة. كانت الزوجة تتشح بثوب من 
القطن، بينما يرتدي الزوج بزة متواضعة صنعها بيديه، 
وبخطوات خجلة ووئيدة توجه الزوجان مباش����رة الى 
مكتب رئيس »جامعة هارفارد« ولم يكونا قد حصال على 
موعد مسبق. قالت مديرة مكتب رئيس اجلامعة للزوجني 
القرويني: »الرئيس مشغول جدا« ولن يستطيع مقابلتكما 
قريبا، ولكن س����رعان ما جاءها رد السيدة الريفية حيث 
قالت بثقة: »سننتظره«. وظل الزوجان ينتظران لساعات 
طويلة أهملتهما خاللها السكرتيرة متاما على أمل ان يفقدا 
األمل واحلماس الب����ادي على وجهيهما وينصرفا، ولكن 
هيهات، فقد حضر الزوجان � فيما يبدو � ألمر مهم جدا، 
ولكن مع انقضاء الوق����ت، واصرار الزوجني، بدأ غضب 
السكرتيرة يتصاعد، فقررت مقاطعة رئيسها، ورجته ان 

يقابلهما لبضع دقائق لعلهما يرحالن.
هز الرئيس رأسه غاضبا وبدت عليه عالمات االستياء، 
فمن هم في مركزه ال يجدون وقتا ملالقاة ومقابلة اال علية 
القوم، فضال عن انه يكره الثياب القطنية الرثة وكل من 
هم في هيئة الفالح����ني، لكنه وافق على رؤيتهما لبضع 

دقائق لكي يضطرا للرحيل.
عندما دخل الزوجان مكتب الرئيس، قالت له السيدة 
انه كان لهما ولد درس في »هارفارد« ملدة عام لكنه توفي 
في حادث، ومبا انه كان سعيدا خالل الفترة التي قضاها 
في هذه اجلامعة العريقة، فقد قررا تقدمي تبرع للجامعة 

لتخليد اسم ابنهما.
لم يتأثر الرئيس كثيرا ملا قالته السيدة، بل رد بخشونة: 
س����يدتي، ال ميكننا ان نقيم مبن����ى ونخلد ذكرى كل من 

درس في »هارفارد« ثم توفي، 
وإال حتولت اجلامعة الى غابة من 

املباني والنصب التذكارية.
وهنا ردت الس����يدة: نحن ال 
نرغب في وضع متثال، بل نريد 
ان نهب مبنى يحمل اسمه جلامعة 
»هارفارد« لكن هذا الكالم لم يلق 
الرئيس،  السيد  أي صدى لدى 
فرمق بعينني غاضبتني ذلك الثوب القطني والبذلة املتهالكة 
ورد بس����خرية: »هل لديكما فكرة كم يكلف بناء مثل هذا 
املبنى؟ لقد كلفتنا مباني اجلامعة ما يربو على س����بعة 
ماليني ونصف املليون دوالر«. ساد الصمت لبرهة، ظن 
خاللها الرئيس ان بامكانه اآلن ان يتخلص من الزوجني، 
وهنا استدارت السيدة وقالت لزوجها: »سيد ستانفورد: 
ما دامت هذه هي تكلفة انش����اء جامع����ة كاملة فلماذا ال 
ننشئ جامعة جديدة حتمل اسم ابننا؟« فهز الزوج رأسه 

موافقا.
غادر الزوجان »ليلند س����تانفورد وجني ستانفورد« 
وس����ط ذهول وخيبة الرئيس، وس����افرا الى كاليفورنيا 
حيث أسس����ا جامعة س����تانفورد العريقة والتي مازالت 
حتمل اس����م عائلتهما وتخلد ذكرى ابنهما الذي لم يكن 
يساوي شيئا لرئيس جامعة »هارفارد« وقد حدث هذا عام 
1884م. للعلم هذه قصة حقيقية رواها »مالكوم فوربز« 
ومازالت أسماء عائلة »ستانفورد« منقوشة في ساحات 

ومباني اجلامعة.
التعليق: واملعنى بقلب الشاعر يا حكومتنا الرشيدة.

> > >
فاكهة الكالم: حقا كما قيل: »من املهم دائما ان نس����مع، 
واذا سمعنا ان نفهم ونصغي، وسواء سمعنا أم ال، فمن 
املهم أال نحكم على الناس من مظهرهم ومالبسهم ولكنتهم 
ولهجتهم وطريقة كالمهم وحديثهم، ومن املهم »أال نقرأ 
كتابا أبدا من عنوانه« حتى لو كان ثمنه عام 1884 سبعة 
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