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صباح البنفسج

هيا علي الفهد

كلمات

»أحلى الكالم« صفحة من الزميلة »الوطن« الصادرة في مملكة البحرين 
احلبيبة. حني يتصفح الواحد منا جرائد صادرة عن دول مجلس التعاون 
اخلليجي يش���عر كما لو كان تصفح إح���دى اجلرائد الصادرة في »أحلى 
البالد« الكويت الغالية فنلمس اللغة ذاتها والعرض نفسه والفكر املتشابه 
واالجتاه املشترك واألحلى املفردات نفس���ها. كل ما سبق يجعلك حتلق 
عاليا مع أي كاتب يش���دك مقاله، أو ش���اعر يجذبك فكره أو ناقد يشغلك 
رأي���ه، لكن األجمل أن تقرأ قصيدة فيها من املعاني الكثير ومن جماليات 
اللغة احمللية األكثر، قد ال نعرف جيدا كاتبها لكننا نؤمن أنه ميلك حسا 
فنيا وثقافة متثلت في حسن اختيار املفردات وقدرة فائقة على توصيل 

مراده ومشاعره لآلخرين.
»أنا وأنِت« شعر األستاذ بدر الدوسري في »الوطن« البحرينية حتت 
عنوان »صباح البنفس���ج« في عدد السبت 24 أبريل رمبا يتفق البعض 
معي حول جمالية ما كتب ورمبا يختلف البعض اآلخر حول ذلك، لكنني 
لس���ت بناقدة وال أملك القدرة على الولوج في فني���ة النقد أو إمكانيات 
الشاعر الش���عرية أو لدي اإلمكانيات ملعرفة قواعد الشعر وبحوره وإن 
كنت درس���ته في اجلامعة بالتفصيل وتفوقت فيه آنذاك لكن املمارس���ة 

شيء والتعلم شيء آخر.
لقد طالعت القصيدة من زاوية الذوق الفني، فشدتني الفكرة وأثرت في 
نفسي املعاني واتفقت معها من زوايا العاطفة وجماليات الكلمة وترابط 
العب���ارات، ووجدت في القافية مقدرة فني���ة رائعة وفي اختيار الفقرات 
صورة حس���ية جميلة ونالت في داخلي الرضا وسحبتني بهدوء سلس 
نحو كل كلمة وفكرة وشدتني جماليات التحكم باللهجة ومتلكتني رغبة 
ملحه لالس���تمرارية في القراءة أكثر من مرة فأراه يقف شامخا حني قال 
»عرايا.. وإن لبس���نا ثياب« وقويا بقوله »أنا جرح طعن رمحه ورمح ما 

ترك جرحه«.
وجميال في س���جعه »أنا الوسواس أنا الكناس أنا اخلناس«، ورفعني 
عاليا حيث اخليال حني كتب »وشاعر خانته اجلدران.. ايدين تشكل اللوحة 
ولكن.. وينها األلوان« أو كما قال »شوارع متضغ احليرة.. أنا مثلك غصن 

بردان« فما أجمل »صباح البنفسج« وما أجمل ما جاء فيه.
Kalematent@gmail.com

كل يوم نقرأ في الصحافة ان كل فئة من الكوادر الوظيفية تطالب بأن 
يصدر لها كادر خاص، وبجانب ذلك املطالبة بزيادة عالوات اخلبرة، وكأن 
اخلب���راء الذين عندنا خبراء القنبلة الذرية ال يوجد لهم مثيل في العالم، 
ولي���ت اجلميع يفهم ان هذا النوع من النهب »للمال العام« امر مرفوض، 
الننا نعتبر ذلك اس���تغالال للفرص من اجل املصالح اخلاصة، وقد سبق 
قبل ذلك حدوث مطالبات غير معقولة كإلغاء القروض او فوائدها او الغاء 
جميع املديونيات، الن لدى الدولة سيولة وفائضا يجب ان يستفيد منه 

كل فرد ما استطاع الى ذلك سبيال.
ال يا اخوان، املال العام ليس للنهب بل هو ملك للجميع، والدس���تور 
الكويتي جعل املال العام لألمة، واعطاء حق التصرف واحملافظة على املال 
العام وفق نظام تش���ريعي يتم االتفاق عليه بني مجلس االمة واحلكومة 
على اال يكون هناك اسراف او تقتير في ذلك، وحتى البعض قد اخذ يطالب 
باالس���تفادة من احتياطي االجيال القادم���ة ويقولون نحن اآلن اصبحنا 
اجياال قادمة بناء على التاريخ الذي انش���أنا فيه ذلك االحتياطي، وهذه 
الفئة بطبيعة احلال هم النهابون الذين اس���تطاعوا ان يضيعوا جميع ما 

منلكه على ملذاتهم واهوائهم.
قد يكون لبعض الوظائف النادرة والفنية النادرة او االعمال اخلطرة 
حاجة الى وجود كوادر خاصة، وحيث ان للجميع قانونا يضمن حقوقهم 
حس���ب اماكن عملهم ونوعيته، وينظمه القانون ايضا، كان من الواجب 
علينا ان نضع نظاما خاصا لكيفية زيادة هؤالء اس���وة بباقي املوظفني 
وليس اس���تثناء عنهم على ان يؤخذ في االعتبار غالء املعيش���ة وتغير 
قيمة العملة، وذلك وفق القواعد الدقيقة التفصيلية التي تنظم حقوقهم 
وال جتعلهم يبالغون في مطالبهم ما دامت عقودهم مع اجلهات املختصة 

التي يعملون فيها قد غطت جميع هذه االمور.
كل ما جنده هذه االي���ام ان اعضاء مجلس االمة يدخلون انوفهم فيما 
يخصهم او ال يخصهم، واصبحوا هم مالك خزينة الدولة يوزعونها كما 
يشاءون بهدف شراء والء لهم، واحلكومة مع االسف الشديد بعيدة عن هذا 
التصرف وفي بعض االوقات تسايرهم كسبا إلرضاء هذه الفئات، ومجرد 
قبول اي اقتراح من اعضاء مجلس االمة خارج عن القانون املنظم حلقوق 
الف���رد، وبعيدا عن العقد املوجود ب���ني املوظف وصاحب العمل يجب ان 
يك���ون موقف احلكومة دائما ب� »ال« حازمة من حيث املبدأ حتى ال يتجرأ 
اعضاء مجلس االمة على مثل هذه املبادرات، لكن من املؤس���ف ان مواقف 
احلكومة املتكررة التي نراها في مثل هذه االقتراحات من اعضاء مجلس 
االمة مصيرها الدخول في التفاوض حتت مظلة وتعسف اعضاء مجلس 
االمة بدال من مظلة القانون الذي يحدد حقوق املوظف واجلهة احلكومية 

التي يعمل فيها.
واذا كان هناك ظلم قد وقع على املوظف فاحملكمة االدارية عادة تكون 
عادلة في الفص���ل بالقضية في اطار القانون رغم ان الكثير من القضايا 
تخسرها احلكومة بسبب ضعف محامي احلكومة املتمثلني في ادارة الفتوى 
والتشريع الذين عادة ال يبالون مبثل هذه االمور وكأنهم دائما مع املوظف 
ضد احلكومة بسبب عدم حضورهم او تقدمي دفاعهم الضعيف وبالتالي 

تصدر االحكام في صالح املوظف ضد احلكومة.
نعم، انها حالة غريبة، فحقوق احلكومة تضيع كثيرا باحلق او بالباطل، 
بسبب تقاعس احلكومة عن اداء واجباتها وانشغالها في مشادة سياسية 
بينه���ا وبني مجلس االمة لدرجة انها ال تتفرغ بش���كل اساس���ي ملهمتها 
الرئيسية وهي الدفاع عن الوزارات والهيئات احلكومية واهدار حقوقها 

ونكون دائما في موقف ضعيف.
يا اخوان، تفرغوا قليال الدارة الوزارات التي تقع ضمن مسؤولياتكم، 
وال تهتموا بالدفاع عن انفسكم على حساب حقوق الوزارة، انها فعال عالقة 
غريبة ستؤدي الى اضعاف احلكومة اكثر وستبقى دائما في موقف الدفاع 

عن نفسها، وال احد سيكون متفرغا للدفاع عن مصالح احلكومة.

المال العام صار نهيبة

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج

عشاق الس���يدة زينب بطلة كربالء 
حفيدة املصطفى بن���ت أمير املؤمنني 
علي وبنت الزهراء فاطمة، أخت احلسن 
واحلسني ورفيقة دربه )صلوات اهلل 
وسالمه عليهم أجمعني( ال يكّلون وال 
ميّلون من تكرار زيارة مرقدها الشريف 
وإن اختلفت الروايات في مكانه سواء 
ف���ي القاهرة أو الش���ام، فهي على كل 
حال رمز وهاج لكل الشرفاء واألحرار 
من النساء والرجال الذين يرون فيها 
البطولة والشجاعة والزود عن اإلسالم 
وأهله، حيث تنهمر على مرقدها الشريف 
هذه اجلموع من أصق���اع الدنيا ترى 
في عيونهم الَعبرة وفي قلوبهم كلمات 
التوحيد هلل تعالى والنبوة حملمد ژ، 
وهم يرددون »السالم عليك يا بنت منهج 
دين اإلسالم وصاحب القبلة والقرآن، 
الس���الم عليك أيتها الصديقة املرضية 

الفاضلة الرشيدة«.
هكذا كانت زيارتنا اخلاطفة إلى مقام 
الس���يدة في سورية، والتي البد وأنت 
فيها أن تتسوق وتتجول في أسواقها 
العتيقة والتي تتناثر في محياها مزيد 
من املساجد واملزارات التاريخية التي 
تعود ألي���ام الدولة األموية وما بعدها 
من الدول العباس���ية وأخصها املمالك 
واأليوبي���ني والعثماني���ني حيث عبق 
التاريخ اإلسالمي بكل أمجاده ومآسيه 
وباألخ���ص عندما تتجول في س���وق 
احلميدية وما يتفرع منه إلى أس���واق 
البزارين ومدحت باشا واخلياطني التي 
في بع���ض دكاكينها وأبوابها وطريقة 
عرض بضائعها وكيفية جلوس البائع 
س���واء على األرض املفروشة بالبسط 
الصوف امللونة أو الوقوف وسط »تنك« 
مليء باملواد الغذائية احلبوب والثمار 
والفواكه املجففة ومواد العطارة التي 
متأل أنفك بروائحها الزاكية والبد وبعد 
أن تزور املسجد األموي حيث يقع خلفه 
مزار السيدة رقية بنت اإلمام احلسني 
عليهما السالم، أن تبرد على قلبك بشيء 
من بوظة »بكداش« املغمورة بالكثير 
من الفس���تق احللبي وإن كنت جائعا 
فأمامك سندويش الفالفل الشامي الغني 
باملقبالت اللذيذة، أو عليك باملناقيش 
الساخنة التي تذوب في فمك فتلحقها 
باألخريات.. وإن أحسست بالتعب وتريد 
شيئا من االنتعاش البدني فأمامك حمام 
نور الدين الذي يرجع إلى أيام املماليك 
وقد مت ترميمه حي���ث تعلوه قبة في 
الوسط ولها أربعة أركان ذات مصطبات 
يجلس عليها املتحممون لنزع مالبسهم 
وارتدائها وحيث انت هناك تتذكر قباقب 
غوار الطوش فالقبقاب هي وسيلتك إلى 
االستحمام في مياه العيون الساخنة قبل 
ان يتسلمك املفرك وبعد أن متكث هنيهة 
في غرفة الس���ونا، مت يتسلمك املدلك 
لعمل مس���اج فتخرج جديدا ولذلك ال 
تعجب إن رأيت من حولك بعض الشيبة 
اخلليجيني بصحبة مرافقيهم العدادهم 
جيدا حلفل زفاف مجددا وأخيرا ال تنس 
نصيبك من الشاي املخمر )يعني املخدر 
على نار هادئة( تعقبها قهوة مرة عند 

مغادرتك للحمام.

حمام نور الدين زنكي

عبدالهادي الصالح
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بدع���وة كرمي���ة م���ن 
حكومة مقاطعة كوان دونغ 
الصينية وبالتنسيق مع 
الكويتية في  القنصلي���ة 
مدينة كوانزو وبالتعاون 
مع جمعي���ة الصحافيني، 
تش���رفت مبرافق���ة الوفد 
االعالم���ي الزائ���ر ملدينة 

كوانزو برئاس���ة االخ الفاضل وعض���و مجلس ادارة 
جمعية الصحافي���ني دهيران ابا اخليل ومجموعة من 
الصحافيني وهم موسى ابوطفرة، وليد االحمد، سعد 
العدواني، بشار الصايغ، عادل النكاس، مشاري العدواني، 
عبداهلل الراشد، والزميالن من تلفزيون الكويت د.محمد 

العجمي وطالل االستاذ.
استمرت الرحلة ملدة عشرة ايام في الصني تخللتها 
زيارة ل� 6 مدن في مقاطعة كوان دونغ، وكانت مميزة بكل 
املعايير، حيث كان برنامجها حافال باللقاءات الرسمية 
مع القيادات الصينية في تلك املدن، باالضافة الى زيارة 
ملسجد كوانزو التاريخي وحديقة احليوانات البرية، 
ثم الى الس���يرك الصيني املميز الذي القى استحسان 
اجلميع، ثم قام الوفد االعالمي بزيارة مدينة االلعاب 
اآلسيوية، واطلع على آخر االستعدادات الجناح تلك 
الدورة الرياضية القادمة والتي ابهرت اجلميع بضخامة 

العمل اجلماعي الذي تقوم به احلكومة الصينية.
بعدما جت���ول الوفد الصحافي ف���ي مصنع االثاث 
الواقع في بلدة دا لينغ ش���ان وتعرف عن قرب على 
كيفية صنع وجتهيز االثاث من بدايته حتى عرضه في 
املعرض، وجدنا ان مكان العمل مميز وجماعي ويدل 
على حرفية نادرة في صنع االثاث ومس���تلزماته، في 
اليوم الرابع من الرحلة توجه الوفد الى مصنع املالبس، 
حي���ث كان العاملون في املصنع كخلية النحل التي ال 
تع���رف الكلل وامللل وكانت املالبس على جودة عالية 

من الصنع فضال عن التميز في طريقة العرض.
بعدها مررنا على مؤسسات لصناعة االضاءة للتعرف 
عن كث���ب على كيفية صناعة تل���ك البضاعة التي ال 

يستغني عنها كل بيت في العالم.
وفي اليوم اخلامس توجه الوفد الى مصانع اليخوت 
في منطقة نينغ ش���ا، حيث كان���ت صناعة اليخوت 
رائع���ة، ثم زرنا مجمع صناع���ة املجوهرات في بلدة 
باوفو باالضاف���ة الى جولة في معرض االلكترونيات 
الفاخرة، ثم مررنا على عدد من املدن الساحلية الساحرة 

مبناظرها اجلميلة وشواطئها اجلاذبة.

وفي اليوم االخير كان لنا 
لقاء خاص مع وزير االعالم 
الصيني مبقاطعة كوانزو 
ودار احل���وار الصحاف���ي 
الذي تخلله تبادل الدروع 
التذكارية من اجلانبني، ثم 
انتق���ل الوفد االعالمي الى 
مأدبة الغ���داء التي اقامها 
القنصل العام الكويتي مبنطقة كوانزو منير القريني 
واركان القنصلية املتمثلة في السكرتير االول ضيف 
الش���مري، وامللحقني الديبلوماس���يني جزاع العتيبي 
وس���ليمان الزايدان وكان لقاء االحبة واالصدقاء في 
الغربة، حيث دار حوار عن دور القنصلية في الصني 
وقد اثنى اجلميع على حس���ن استقبال القنصل العام 

للوفد االعالمي مبنزله.
في النهاية نقول »ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس« 
ومن هذا احلديث الشريف البد ان نسجل بطاقات الشكر 
والثناء ملن سهروا وتعبوا في إجناح رحلة الصحافة 

الكويتية الى الصني.
البطاقة االولى: شكر خاص للحكومة الصينية على 
حسن االس���تقبال والضيافة واالعداد اجليد للجولة 

حتى نهاية الرحلة.
البطاقة الثانية: نشكر القنصل العام منير القريني 
وجميع العاملني بالقنصلية، ونخص بالشكر السكرتير 
االول ضيف الشمري الذي كان يعمل ليل نهار إلراحة 
الوف���د الصحافي منذ وصوله الى مطار كوانزو حتى 
نهاي���ة اجلولة االعالمية والت���ي كان بها ضيف عزيز 
خفيف في قلوب جميع االعالميني، فكل الش���كر لالخ 

ابواحمد وجعلها اهلل في ميزان حسناته.
البطاقة الثالثة: نش���كر االخ الفاضل رئيس الوفد 
دهيران ابا اخليل الذي كان قائدا ناجحا مميزا في ادارة 
الوفد خالل االيام العشرة، التي كانت اجمل ما يكون 
فيها تواضعه واهتمامه بجميع االعضاء، والس���ؤال 
الدائم عن كل عضو واالطمئنان على راحتهم، ونقول 
لالخ ابو فيصل لقد اتعبت م���ن جاء بعدك في قيادة 

الوفود الصحافية.
البطاقة الرابعة: نشكر جميع اعضاء الوفد االعالمي، 
على التزامهم االخالقي واملهني وااللفة التي جمعتهم في 
هذه الرحلة، حيث استفدت منهم الكثير، وكانوا اخوة 

اعزاء وزمالء افاضل، بارك اهلل جهودهم املخلصة.
حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

www.alsuwaifan.com

»ميكان���و« هي لعبة 
لألطف���ال تتك���ون م���ن 
مكعبات بالس���تيكية أو 
خش���بية، يق���وم الطفل 
بتجميع تل���ك املكعبات 
لعمل بيت جميل أو طائرة 
أو أشكال أخرى في مخيلة 
األطفال، وتعتمد »ميكانو« 

على اإلبداع واحلس الفني عند الطفل والسرعة في 
اإلجناز وجتميع املكعبات إلنشاء عمله الفني وهذا 
يعتمد على القدرات التي تتفاوت من طفل إلى آخر، 
»ميكانو« ال تقتصر فقط على األطفال فمن املمكن أن 
يزاولها الكبار في وقت فراغهم لتقوية احلس الفني 
والتدريب على س���رعة اإلجن���از، هي لعبة توضح 
لإلنسان أن لكل شيء بداية ونهاية، وكل شيء جميل 
في الوجود البد له من أساس وخيال فني، وال يبنى 

شيء إال عندما توضع له اللبنة األولى.
تلك اللعبة أصبحت متفشية ليس فقط في مجتمعنا 
بل أيض����ا في املجتمع العربي وكذل����ك العاملي، وقد 
يسأل البعض كيف؟ في البداية البد أن أشير إلى أن 
تلك اللعبة أصبحت للكبار فقط ألن أطفالنا أصبحوا 
مجردين من اخليال الفني واإلبداع احلسي »طبعا اهلل 
يخلي وزارة التربية ومدارسها« وهذا ليس محورنا، 
ب����ل محورنا هو كيف أصبحنا نلعب تلك اللعبة في 
مجتمعنا دون وجود اخليال الفني ودون وضع اللبنات 

األولى لبناء ما نريد بناءه من مشاريع وقرارات؟
أصبحنا نس���مع عن مش���اريع كثيرة من خالل 
تصاري���ح يطلقها املس���ؤولون دون وضع اللبنات 
األولى إلى قراراتهم ومشاريعهم، فتارة نسمع عن بناء 
جامعات وكليات ومدارس ومالعب وغير ذلك وجند أن 
من قام بوضع مكعبات تلك املشاريع لم يقم بدراسة 

األرض التي ستبنى عليها 
تلك املنشآت، والنتيجة أن 
مكعبات لعبتنا تبنى دون 
وضع األساس األول وهو 
معرفة التربة التي سينفذ 
عليها ذلك املشروع، اعتمد 
الالعب على اخليال الفني 
فقط أما األساس العلمي، 
لألسف، فس���قط س���هوا عند العبنا، وكثيرون من 
يسقط لديهم »سهوا« األس���اس العلمي، والنتيجة 
وقف املشروع حلني إش���عار آخر أو إعطاء مهدئات 
للمجتمع بأن مكعباتن���ا صحيحة وأن العبنا أجاد 
وأش���اد فيما بناه من مكعبات، وتارة أخرى نسمع 
عن ق���رارات تكون مصيرية ل���كل مواطن وبالفعل 
يعد الق���رار ويوقع ويخرج إل���ى النور ولكن دون 
تنفيذ والس���بب أن من وضع القرار نسي أن يركب 
مكعبات قراره وفق القن���وات اإلدارية واحلكومية 
الت���ي البد أن توضع في األس���اس، وبهذا أصبح ما 
ركبه من قرارات مكعبية خاطئة وال تتماش���ى مع 
قوان���ني الدولة ما يحتم ه���دم املكعبات مرة أخرى 
وإعادة بنائها وفق اللوائح والنظم والقوانني املتبعة 
ليصبح ق���رار املكعبات صحيحا ونافذا، وغير ذلك 
من تلك املشاريع والقرارات املكعبية التي نسمعها 
ونقرأ عنها ولكن التنفيذ لألسف ال يوجد والسبب 
أن ما بني من مكعبات ينقصها إما األساس أو اإلبداع 
أو الذوق العام أو النظرة املس���تقبلية والسبب هو 

سرعة الالعب في تشكيل وبناء »ميكانو«. 
> > >

كلمة وما تنرد: املادة 17 من الدستور تنص على: لألموال 
العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. 

atach_hoty@hotmail.com

الصين في عيون
 الصحافة الكويتية

جمال السويفان

بداية

»ميكانو«

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر


