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قرأت مؤخرا في إحدى الصحف احمللية خبرا رائعا 
مصحوبا بصور متعددة أيضا رائعة، عن ان فرقة 
حمد بن حسني للفنون الشعبية أقامت في مقرها حفال 
دعت إليه ضيوفا أجانب وديبلوماسيني مقيمني في 
الكويت من مختلف اجلنسيات أميركيني وبريطانيني 
وأملان واس���تراليني وفرنسيني وأفارقة وآسيويني، 
قدمت فيه الفرقة مجموعة جميلة ورائعة من أغاني 
التراث ولوحات شعبية من املوروث الكويتي مثل 
الفن البحري والهولو واليامال والزهيريات اجلميلة، 
وقد تفاعل معه���ا اجلمهور كثيرا خاصة الضيوف 
األجانب وشاركوا أعضاء الفرقة أداء الرقصات وتقليد 

حركاتهم وقفزاتهم الرشيقة.
وأيضا قرأت مؤخرا خبرا في احدى صحفنا احمللية 
مصحوبا بصور رائعة عن حملة لتنظيف شواطئ 
الواجهة البحرية على ش���ارع اخلليج، شارك فيها 
أكثر من 300 متطوع بني مواطنني وطالب وأساتذة 
من املدارس واجلامعات »اخلاصة« وناشطني بيئيني 
أسموها حملة »حافظ على الكويت نظيفة« وليت 
هذا اخلبر وهذه الصور تؤثر وتغير ولو قليال من 
س���لوك هؤالء الذين يدمرون يوميا بحر وشواطئ 
الكويت بترك زبالتهم مبعثرة على الش���واطئ بعد 
مغادرتهم ملنازلهم وش���ققهم، أو من سلوك هؤالء 
الذين دمروا بر وصحراء الكويت بتركهم ملخلفاتهم 

في البر بعد انتهاء موسم التخييم.
إن مثل هذه املظاه���ر اإليجابية التي قرأنا عنها 
وشاهدنا صورها مؤخرا والتي تفرح العني والقلب � 
لهي � أفضل لسمعة الكويت كوطن متحضر ومتمدن 
� مليون مرة � من متابعة ما يس���مى مبس���رحيات 
وبتمثيليات السياسة احمللية، وأفضل مليون مرة 
ايضا من هؤالء األعضاء الذين لطاملا طالبوا بعدم 
تدريس املوسيقى ومبنع الرياضة النسائية، ومبنع 
عمل امل���رأة بل وال مانع لديهم م���ن منع كل مظهر 
إيجابي حضاري تزخر به الكويت، ما عدا األشياء 
التي تتناس���ب مع عاداتهم وطباعهم وتقاليدهم � 
املستوردة � والتي يريدون فرضها على كل فرد يقيم 
فوق أرض دولة مدنية وعلمانية وليبرالية، هكذا 

يقول دستورها، تسمى الكويت.
Mike14806@hotmail.com

لم أس���تطع تفس���ير حالة الصمت من قبل نواب 
مجلس األمة على حالة الغالء التي تش���هدها األسواق 
واجلمعيات التعاونية ف���ي الكويت، حتى انني بدأت 
أش���عر بأننا أصبحنا أغلى دولة ف���ي العالم، في ظل 
غياب الرقابة على أس���عار الس���لع والبضائع، وعدم 
زيادة الروات���ب، التي لم تعد تكفي لتلبية احلاجيات 

الضرورية للمواطن العادي.
فمرة نس���مع ان زيادة الروات���ب باتت قريبة لكل 
موظفي الدولة، ومرة أخرى نسمع عن منحة باآلالف لكل 
مواطن، ومرة نسمع عن كوادر تشمل جميع املوظفني 
دون استثناء، ومرة أخيرة نسمع عن إجراء حكومي 
لتخفيض أسعار السلع، ومرة.. ومرة.. حتى أصبحنا 
ال نعرف من نصدق ومن نكذب، ومتى ستحل مشكلة 
املواطنني جميع���ا الذين أصبح الغالء الفاحش يلتهم 
رواتبه���م دون رحمة، وقد وضع���وا جميعهم أيديهم 
على خدودهم، وبات���وا ينتظرون الفرج، الذي يظهر، 
واهلل تعالى وحده الَعالِم، انه لن يأتي، او انه سيأتى 
متأخرا كثيرا، وهم يرون الكثير من التجار كلما رفعوا 
سعر بضاعة أو سلعة يحتاجها املواطن العادي يوميا 
بحجة األزمة املالية العاملية، تنتفخ جيوبهم أكثر من 

اليوم الذي سبقه.
ان غياب الرقابة احلكومي���ة وعدم اهتمام أعضاء 
مجلس األمة، وجشع بعض التجار من أبرز أسباب ما 
يعانيه املواطن الكويتي املسكني في معيشته اليومية، 
فأثقلت كاهله األقساط الكثيرة، وارتفاع األسعار، وثبات 
الرواتب، وفوق كل هذا »حنة العيال وأم العيال«، وهو 
ال يدري ماذا يفعل، فسلم أمره إلى اهلل تعالى ينتظر 

فرجا قريبا.
لقد أصبح الناس في كل حلظة يلعنون األزمة العاملية، 
التي صارت مثل الش���ماعة التي يعلق عليها التجار 
جتاوزاتهم، فكلما رفعوا سعر بضاعة، أو إيجار بيت، أو 
أي شيء، حتججوا باألزمة اللعينة التي قلصت أرباحهم 

وخففت منها، بعد ان كانت أرباحهم كبيرة جدا.
إن األم���ل الذي يراود املواطنني ه���و إقرار الكوادر 
للجميع لكي يستطيعوا أن يواجهوا موجة الغالء التي 
أكلت األخضر واليابس، فهل يس���عى نوابنا األفاضل 
وحكومتنا الرشيدة الى إقرار هذه الكوادر التي باتت 
ضرورية في هذا الوقت وقد طال انتظارها؟! واعتقد 

انه حان وقت إقرارها.
وقفة: كل الش���كر الى جميع القراء الذين غمروني 
بنصائحهم وتشجيعهم في املقاالت السابقة، وأحترم 
كل وجهات نظرهم، ولهم مني كل التقدير واالحترام.
Samy-elkorafy@hotmail.com

مخلد الشمري

األفضل من السياسة المحلية

رؤية

سامي الخرافي

الغالء و»حنة العيال«

جرس

كالم براعة

عبداهلل بن سبت

أطروحة

بالبح���ث عن أصل كلمة براع���ة في قاموس 
مختار الصحاح جند املعنى التالي)ب ر ع( برع 
الرجل أي فاق أصحابه في العلم وغيره فهو بارع. 
وبإس���قاط التعريف السابق على أداء احلكومة 
عندن���ا جند أن هناك توافقا قد يكون س���طحيا 
جدا لدرجة تالق���ي املصطلحات فقط، أو عميقا 
لدرجة احلذافير، ولتحليل الوضع ومعرفة مدى 
تطابق التعريف والواقع يجب علينا مصارحة 
الذات وعدم تناول مسكنات آالم وأوجاع الواقع، 
ومما الشك فيه أن احلكومة كيان يتصف بصفة 

منسوبيه أو أغلبهم.
ففي الكويت جند أن هناك موظفني في جميع 
مس���تويات الهيكل اإلداري م���ن األدنى لألعلى 
وبالعك���س لديهم من البراع���ة ما يكفي لوضع 
أس���مائهم ف���ي كل صفحات موس���وعة األرقام 
القياس���ية )غينيس(، ناهيك ع���ن العاملني في 
الوزارات السيادية في الدولة، ما يعكس براعة 
إدارات الدول���ة ككل، فال يوجد قطاع حكومي إال 
وجتد البراعة مستفحلة فيه، وهذا ما عايشناه 

في السنوات املاضية.
وللبراعة أوجه عدة جتلت في أداء وممارسات 
ومساومات حكومتنا الرشيدة، وبذكر املساومات 
يجب أال نغفل أن مهارة املفاوضات واملساومات 
صفة وموهبة ال يتمتع بها الكثير من األشخاص 
ح���ول العالم أو في الكوي���ت، خصوصا براعة 
مثل براعة املس���اومات احلكومي���ة على خلفية 
االستجوابات حس���ب ادعاءات البعض وتأكيد 
األغلبية، فتكون مساومات علنية تارة وخفية 

تارة أخرى.
ومن احلنكة والذكاء أن توكل مهمة التفاوض 
لش���خص يتمتع مبس���توى عال من املهارة في 
التف���اوض خصوصا إذا كان في وجه املدفع كما 
شاع التعبير، وأن يعرف ذلك الشخص متى وكيف 
وملاذا يقدم التن���ازالت، ومتى توافرت فيه تلك 
الصفات سمي ديبلوماسيا على األرجح، لكن هلل 
احلمد أن هناك مؤشرات تدل على متتع حكومتنا 
بديبلوماسية احترافية تتخطى احلد األدنى من 
الديبلوماس���ية املطلوبة، فاستحقت حكومتنا 
املبجلة بكل جدارة املركز األول في البراعة. كونها 
ال جتد لبراعتها منافس���ني، تكشف لنا الصدفة 
وحدها منقطع النظير بني مؤسسات الدولة على 
رفع اس���م الكويت في احملافل الدولية، وتتجلى 
تلك املنافسة في تصدر الكويت سنوات عديدة 
ومتتالية ملراكز متقدمة في قائمة الفساد اإلداري 
بني دول العالم حسب إحصائية املنظمة املعنية 
برصد مواطن الفساد في الدول حول العالم، في 
حني تسببت الديبلوماسية املزعومة حلكومتنا 
برفع رأسنا ورأس الكويت وقت إعالن الكويت 
دولة حتتل املراتب األخيرة في قائمة الدول التي 
تتمتع بالشفافية. ومبراجعة الشواهد والدالالت 
على ديبلوماسية حكومتنا ال منلك إال االعتراف 
بأن حكومتنا احلالية هي األكثر براعة في األداء 

على مر العصور.
ع���ّرف معجم مختار الصح���اح البراعة على 
أنه���ا امله���ارة، إال أن للبراعة معن���ى مغاير في 
لهجتنا الكويتية الغالية على قلوبنا. لذا اقتضى 

التنويه.
Binsabt.kw@gmail.com

ضم����ن أنش����طة مهرجان 
الفواني����س ال����ذي أقي����م في 
الهاش����مية  اململك����ة األردنية 
قدمت مسرحية عنوانها »قلب 
احلدث« وهي من إنتاج الفرقة 
القومية للتمثيل لوزارة الثقافة 
العراقية، ومن تأليف وإخراج 

الفنان املبدع مهند هادي.
ومس����رحية قلب احلدث.. بعيدا عن النقد لعناصر 
العرض املسرحي ولألمانة العلمية يجب علينا أن نقول 
في بداية كلماتنا إن عناصر عرضها قدمت بصورة فائقة 
اجلمال بل وعلى مس����توى عال من التكنيك املسرحي، 
ورغم أن أدوات املخرج كانت قليلة وغير مزدحمة، إال أن 
املخرج قام بتوظيف جميع أدواته بتناغم مترابط فيما 

بينها لكي يوصل لنا فكرته، وهذا ما سنتناوله؟ 
 مسرحية قلب احلدث.. تيمتها املسرحية حتاكي العالم 
بأجمعه أي فكرتها لم تقتصر فقط على دولة العراق وهذا 
ما يسمى باإلبداع لفن الكتابة املسرحية، »قلب احلدث« 
تسلط الضوء على إش����كالية اإلعالم وكيفية توصيل 
اخلبر للقارئ أو املش����اهد من خالل اجلرائد والقنوات 
اإلخباري����ة، في اآلونة األخيرة أصبحنا نعاني من عدم 
مصداقية اخلبر اإلعالمي سواء كان اخلبر مرئيا أو مقروءا، 
فعلى سبيل املثال جند أن بعض الصحف تنشر خبرا 
عن حدوث انفجار في دولة ما في مكان ما وأن ضحايا 
هذا االنفجار يبلغ 10 أشخاص على سبيل املثال، ومن 
ثم جند جريدة أخرى أو قناة فضائية تتحدث عن نفس 
املوضوع ولكن بأعداد ضحايا أخرى وتهويالت إعالمية 
جتعل اخلبر كارثة إعالمية قد تصل في بعض األحيان 
إلى أزمة سياسية والس����بب يرجع إلى عدم مصداقية 
اخلبر، وهذه كانت فكرة مسرحية قلب احلدث مع إبداع 
املؤلف مهند هادي في طرح موضوعه، حيث أخذ قصته 

من معاناة شعبه وهي املبالغة 
في اإلعالم، وطرحها من خالل 
أحداث حتدث في العراق من 
خالل 3 ش����خصيات يحوم 
حولهم شبح املوت وبالفعل 
يحدث هذا من خالل انفجار 
ويلقون حتفهم ويقوم مؤلفنا 
بإرسال رسالته اإلعالمية من 
خالل شخوصه ومحاكاتهم ملشاكلهم الشخصية والدولية 
كل هذا من خالل قراءة اجلرائد أو القنوات اإلعالمية وكل 
شخصية تزيد على احلدث الذي سمعناه قبل قليل من 
الش����خصية األخرى وهنا أراد أن يوضح املؤلف كيف 
يتم مترير اخلبر اإلعالمي مع الزيادات التي حتدث من 
بعض األقالم في نقل احلدث اإلخباري، لقد أصاب املؤلف 
باختياره في تيمة مس����رحيته لك����ي ال يجعل املتفرج 
يش����عر بغربة عن أحداث مسرحيته بل جعله معه في 
نفس دائرة األحداث، كما أنه أطلق على مسرحيته »قلب 
احلدث« ما جعل املتفرج يتعايش مع أوضاع املش����كلة 
كما لو أنه يقوم مبش����اهدة أو ق����راءة صحيفة تتناول 
كارثة ما حدث����ت وتلك ضحاياه وتلك معاناتهم، فلكي 
يجعلنا نعيش املوت معهم أخذ من تيمة اخلبر اإلعالمي 
موضوعا لكي يجذبنا لقضيته األساسية وهي مالحقة 
ش����بح املوت للمجتمع العراقي، وهنا جند أننا جميعا 
كمتفرجني أصبحنا كلنا ف����ي قلب احلدث مع اختالف 

الظروف لكل بلد.
> > >

كلمة وما تنرد: إلى بعض اإلعالميني وإلى بعض من يدعي 
املهنية اإلعالمية: إن الكلمة ش����رف واملصداقية ميثاق 
اإلع����الم، واحلرية هي وضع الكلم����ة بحذافيرها دون 

التزييف أو املبالغة أو تتابع املصالح الشخصية.
atach_hoty@hotmail.com

يقول الفيلسوف اإلنجليزي 
البعد  لن����ا  س����تيفن مختصرا 
األخالق����ي والس����لوكي للكذب: 
»ليست جميع الخطايا إال كذبا« 
ولو نظرنا إلى أصل المش����اكل 
جميعها لوجدنا ان معاول الهدم 
في المجتمعات � س����واء كانت 
سياسية أو اقتصادية أو أخالقية 

� ال تخرج من عباءة الكذب، وكما جاء في األثر عن النبي 
ژ »كب����رت خيانة ان تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق، 

وأنت له كاذب«.
ولقد ابتليت الشعوب واألمم بما يسمى ب� »كذبة أبريل« 
أو كما يسميها الفرنس����يون »كذبة نيسان« وابتدأت تلك 
الكذبة لدى الشعوب األوروبية قديما، كما يرجح البعض 
انها وجدت منذ القرون الوسطى في الغرب، وجرت عادتهم 
على ان يكون لهم مزاح عملي في أول ابريل، فيرسل بعضهم 
لبعض الهدايا الكاذبة، أو يذيعون أخبارا ليس فيها شيء 
من الصحة لكنه����ا للضحك والمزاح، أو ما نس����ميها في 
اللهجة العامية »دقات« وقد اختلف الناس في منشأ هذه 
العادة اختالفا شديدا أقربها للصحة ان بالد أوروبا قديما 
أخذت هذه العادة عن فرنسا، ويقال ان الملك شارل التاسع 
في عام 1564م أعلن ان العام الميالدي يجب ان يبدأ بأول 
يناير بدال من أول أبريل كما هو متبع في فرنس����ا وجعل 
ذلك التاريخ يوم رأس السنة، فالقى هذا القرار مقاومة من 
بعض الفرنسيين وظلوا يحتفلون برأس السنة في أبريل 
كما هو معتاد، فسخر الناس من أولئك المحافظين وأخذوا 
يرسلون إليهم بهدايا سخيفة، ويعلمونهم بأخبار ملفقة 
 كاذبة في كل أول ي����وم من أبريل وكأنهم يحتفلون معهم 
بيومهم ه����ذا على ه����ذه الطريقة الس����اخرة المضحكة، 
 وتقب����ل معظ����م الناس ف����ي أوروب����ا اعتب����ار يناير أول 
 أيام الس����نة لكنهم تمس����كوا بول����ع بيوم كذب����ة ابريل 
وجعل����وا منه يوما تقليديا ش����مل جميع بل����دان أوروبا، 
 والغري����ب انن����ا ف����ي بالدنا العربي����ة وف����ي مجتمعاتنا 
الشرقية عامة تمسكنا به أكثر من األوروبيين أنفسهم ولم 
يقتصر األمر عل����ى اختراع الكذب بين آحاد الناس وفيما 
بينه����م، بل وصل األمر فينا الى ان نخترع الكذب بصورة 

أشبه ما تكون بالرسمية، حيث 
تعلن بعض الصحف عن أمر 
معين تجعل الناس يضطربون 
ويقلقون ويتناسون ان األمر 
ال يتعدى أكثر من سخرية أو 

كذبة.
ف����ي هذا األمر  والخطورة 
ه����و التالعب بعق����ول الناس 
ومش����اعرهم وإرباكهم بصورة تخرج عن إطارها كمزحة 

أو دقة.
وال ش����ك في ان مثل هذا األمر غي����ر مقبول عند عموم 
الناس، وله آثاره الس����لبية على الف����رد وعلى المجتمع، 
خاصة ان من تنطلي عليه الكذبة يعتبرونه مغفال أو أحمق 
أبريل، والناس ال يرضون بان يوضعوا مواضع المغفلين 
والحمقى، وأتذكر ان العام الماضي روجت كذبة ابريل في 
السعودية ووصلت الى دول الخليج العربي مفادها وجود 
مادة الزئبق األحمر في ماكينات الخياطة من نوع سنجر 
القديمة، فذهب كثير من الناس يبحثون عن هذه الماكينات 
في كل مكان وبيعت بأس����عار خيالي����ة في بعض مناطق 

المملكة، فأي مزحة مضحكة في هذا الموضوع؟
والحمد هلل ان هذه الكذبة لم تصل الى ترويج إشاعات 
ع����ن وقوع حروب أو كوارث أو حرائق أو... كما حدث في 
أميركا في أبريل عام 1933م عندما نشرت جريدة »ماديسون 
كابتل تايمز« حينذاك عن انهيار مبنى الكونغرس األميركي 
بس����بب انفجارات غامضة، وإضافة الى هذا الخبر نشرت 
الجري����دة صورا مركبة للمبنى وه����و ينهار، وقد أصيب 
األميركي����ون بذعر وخوف ش����ديد واضطرابات والنهاية 

كذبة ابريل.
اما البعد األخالقي والديني لهذا السلوك فيتمثل في ان 
ذلك الس����لوك وان قبله البعض يرفضه العموم هذا على 
مستوى األفراد، ناهيك عن مس����توى المجتمع فالبد من 
إيقاف هذا التدهور الس����لوكي المضر بالمجتمع حتى ال 
يستفحل األمر ويخرج عن إطاره التقليدي الى أعظم منه، 
وديننا يمنعنا من ان نتخذ الكذب وسيلة إلضحاك الناس 
والتندر بهم، يقول النب����ي ژ »ويل للذي يحدث فيكذب 

ليضحك القوم، ويل له، ويل له«.

د.نرمين يوسف الحوطي

»من قلب الحدث«

محلك سر

عبدالوهاب الفهيد

خطيئة كذبة أبريل

بشائر


