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سيدي حماك اهلل من كل شر
َ ال يَُغيُِّر َما ِبقَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما  )إِنَّ اللَّ

ِبأَنفُِسِهمْ(
 في عصر النهضة احلديثة، وثورة 

املعلومات والتكنولوجيا، أصبح 
اإلعالم بكل وسائله: املقروء، واملرئي، 

واملسموع، هو األداة الفاعلة في 
الشعوب، واملوجه الرئيسي ألفكار 

الكثيرين.
وكما أن اإلعالم وسيلة مهمة ومهنة 
شريفة لها دورها امللموس، إال أنها 

شأنها شأن أي مهنة أخرى ميتهنها 
الشرفاء واملرتزقة.

ومرتزقة اإلعالم أصبحوا كثيرين، مع 
اختالف أشكالهم وألوانهم وطوائفهم، 

إال أنهم يتفقون على شيء واحد أال 
وهو: تنفيذ أجندات خاصة، ولألسف 
فيهم من هم من بني جلدتنا، وديننا، 

وعروبتنا، يتشدقون ليل نهار بالعروبة 
واحلب لألوطان، والسعي إلى اإلصالح، 

وتسليط الضوء على الفساد، لكنهم 
في الباطن يعبدون الدوالر والدينار، 

وينفذون ما ميلى عليهم من توجهات 
وخطط ألسيادهم الذين ميسكون 

بخيوطهم من خلف الكواليس.
والكويت صغيرة املساحة لكنها كبيرة 
املقام واملكانة خليجيا وعربيا وعامليا، 

ودورها على مدار عشرات العقود 
يشهد به القاصي والداني، ولكنها 

ابتليت بإعالميني مرتزقة محسوبني 
على العرب، فأخذوا يتطاولون عليها 
وعلى رموزها وقادتها بطريقة فجة، 
وأسلوب وقح، كما حدث سابقا من 

إحدى القنوات الفضائية املعروفة التي 
أتت بأمثال هؤالء املرتزقة من أكثر 

من بلد عربي وتطاولوا على الكويت 
وشعبها وحكامها، فما كان من الكويت 

العريقة إال أن بعثت ببعض أبنائها 
ليردوا على هذا التطاول ومن نفس تلك 

القناة الفضائية، وأظهروا للعالم دور 
الكويت حكومة وشعبا، وازداد وهجها 

تألقا.
وإني أقول لهؤالء املرتزقة: ما أنتم إال 

شرذمة مأجورة، وأداة في أجندات تنفذ 
لصالح أعداء الدين واألوطان، ومهما 

قلتم وفعلتم فلن تستطيعوا النيل من 
وحدتنا وأصولنا وعروقنا، ومكانكم 

سيكون »مزبلة« التاريخ، كما هو 
أمثالكم، فقادة دول اخلليج سيظلون 

صفا واحدا.
وأقول ملقام صاحب السمو األمير: 
يا سيدي وتاج الرأس، ستظل فوق 

رؤوسنا، ومكانتك ومقامك في القلب 
محفوظ محفور.

سيدي محشوم من كل ردي يقال
سيدي تفداك كل العربان

سيدي يا منبع اخلير والطيب والوفا 
واإلخالص

سيدي إحنا جنودك اللي ما تعصاك
سيدي يا رمز العزة والكرامة والشموخ
مقامك محفوظ وقدرك مصان نحميه 

بأرواحنا ونفديه.
دعاء: يا ودود يا ودود يا ودود.. يا ذا 
العرش املجيد.. يا مبدئ يا معيد.. يا 

فعاال ملا يريد.. أسألك بنور وجهك الذي 
مأل أركان عرشك.. وأسألك بقدرتك التي 

قدرت بها على جميع خلقك.. وأسألك 
برحمتك التي وسعت كل شيء.. ال إله 

إال أنت.. يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا 
مغيث أغثنا.

اللهم ألف قلوب حكام دول اخلليج 
جميعهم.

اللهم وفقهم وسدد خطاهم ملا حتب 
وترضى، واجعلهم مفاتيح للخير مغالق 

للشر. اللهم أبعد عنهم الفنت.
اللهم إنا نعوذ بك من الفنت ما ظهر منها 

وما بطن.
اللهم أعنهم وال تعن عليهم. اللهم 

انصرهم وال تنصر عليهم. اللهم امكر 
لهم وال متكر عليهم، اللهم اهدهم 
ويسر لهم الهدى، يا رب العاملني.. 

خليجنا واحد.

من بلدي

د.هند الشومر

د.بسام الشطي

يواجه الباحثون مشكلة احلصول على ملخصات األبحاث 
التي أجريت في فترات سابقة عندما يقرر الباحث إجراء 

بحث في أحد املواضيع الطبية وبصفة خاصة عندما تكون 
للباحث مشاغله الطبية لعالج املرضى، ونظرا لضيق الوقت 

فإنه يحتاج إلى من يساعده في الرجوع لقاعدة املعلومات 
عن البحوث السابقة التي أجريت في مجال بحثه، وعلى 

الرغم من أن شبكة اإلنترنت وقواعد البيانات الطبية 
والفهارس العاملية أصبحت حتل هذه املشكلة بضغطة زر 
على الكمبيوتر إال أن املطبوعات الورقية التوثيقية مازالت 
لها رونقها وما زالت توجد حاجة إليها لدى الباحثني. وقد 

تلقيت منذ عدة أيام هدية قيمة من رئيس مجلس إدارة 
جمعية القلب الكويتية السيد فيصل علي املطوع، وهي 
مجلد فاخر الطباعة ويقع في 735 صفحة حتت عنوان 

»فهرس الكويت لصحة القلب«، ويحتوي هذا املجلد على 

ملخصات البحوث املنشورة في قواعد البيانات العاملية فيما 
يخص صحة وأمراض القلب في الكويت أو تلك التي أجريت 
بواسطة باحثني كويتيني من مؤسسات علمية خارج الكويت، 
وذلك عن السنوات من 1967 إلى 2014، وهو منوذج يجب أن 
يحتذى به في دور جمعيات النفع العام ذات العالقة بالصحة. 

وهذا املجهود يستحق الشكر والتقدير جلمعية القلب 
الكويتية للدعم الذي قدمته في سبيل إجناز هذا املرجع املهم 

والذي نتطلع إلى أن يكون مبنزلة بداية إلصدارات علمية 
الحقة لتوثيق البحوث الطبية والعلمية، ليس فقط في مجال 
صحة وأمراض القلب ولكن ليغطي جميع احملددات والعوامل 
ذات الصلة بصحة القلب مثل عوامل اخلطورة وفي مقدمتها 
التدخني واخلمول البدني والتغذية غير الصحية، كما نتطلع 

إلى أن تكون اإلصدارات القادمة حتتوي على ملخصات باللغة 
العربية إلى جانب اللغة اإلجنليزية، وأن ميتد اإلطار الزمني 

للمحتويات ملا بعد 2014 الذي توقف عنده إطار هذا اإلصدار. 
وعندما أتوجه بهذا الشكر لرئيس وأعضاء جمعية القلب 

الكويتية فإن هناك فريقا من اجلنود املجهولني الذين قاموا 
بال شك بحصر وتبويب البحوث من خالل الرجوع لقواعد 
البيانات العاملية وقاموا مبراجعة الطباعة والبروڤات، والذين 
يقع على عاتقهم عبء العمل املتواصل إلجناز هذا اإلصدار 

الذي نتمنى أن يتم توزيعه على أوسع نطاق، وليكون 
انطالقة لآلخرين إلجراء املزيد من البحوث لتحديث البيانات 

وسد الفجوات. والشكر مستحق للدكتورة فريدة العوض 
التي قادت فريق العمل الذي أجنز هذا اإلصدار القيم من 

جمعية القلب الكويتية التي تقع على عاتقها كإحدى جمعيات 
النفع العام مسؤولية املشاركة الفعالة في حتقيق ومتابعة 

تنفيذ األهداف والغايات العاملية للتنمية املستدامة ذات العالقة 
بالصحة حتى عام 2030. 

عندما حتيد وسائل اإلعالم الغربية عن العدل وتستبدل 
األحقاد والكراهية وشحن الصدور به، حتى يبعدوا شعوبهم 

عن اإلسالم، فيتحول إعالمهم إلى إلصاق كل جرمية 
باإلسالم، وسرعان ما ينقلب عليهم األمر فيتبني أن الذي قاد 

اجلرمية شاذ أو متعاط للمخدرات، أو دخل في النصرانية 
حديثا، وحتى يتالفوا هذه الفضيحة قالوا: إنه مجنون أو هي 

جرمية ال عالقة لها بالعنف والتطرف!
والتطرف معروف الدولة التي ترعاه في املنطقة، وأكثر 

املتضررين من سمه الزعاف هي دولنا خاصة!
وهذا ليس بغريب عليهم، قال تعالى )وقال الذين كفروا ال 

تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ـ فصلت: 26(، 
وينفذ املنافقون ما يخطط له الباطنيون )اتخذوا أميانهم 
جنة فصدوا عن سبيل الل فلهم عذاب مهني ـ املجادلة: 
16(، ويتواصون بهذا األسلوب في معارك متجددة، قال 

تعالى )أتواصوا به بل هم قوم طاغون ـ الذاريات: 53(، فهم 
يحاربون شرائع اإلسالم، ويسوغون جلرائمهم في فلسطني 
احملتلة، وابادة األطفال والنساء في سورية، والوقوف والدعم 
للمجرمني في العراق، والدفاع دوما عن املخربني في ديارنا، 

مثل احلوثيني ومن على شاكلتهم، ويتسترون بقوانني حقوق 
اإلنسان وحقوق املرأة وغيرها!

وضعوا العراقيل واحلواجز الدولية للحد من أعمال اخلير، 
قال تعالى )الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني في الصدقات 

والذين ال يجدون إال جهدهم فيسخرون منهم سخر الل 
منهم ولهم عذاب أليم ـ التوبة: 79(، وكلما أرادت دولنا 

إيجاد حتالف لوحدة الكلمة والدفاع عن املقدسات وحقن 
الدماء والدفاع عن أهل السنة واجلماعة، زرعوا فينا من 
يفرق ويشق الكلمة ويوجد التنازع، قال تعالى )قد يعلم 

الل املعوقني منكم والقائلني إلخوانهم هلم إلينا ـ األحزاب: 
18(، منزعجني من احلجاب واملساجد وااللتزام والعودة إلى 
الدين، وتدريس الدين والقرآن، ويبذلون جهدهم حملاربته 
مبسوغات مختلفة واهية )وإن منكم ملن ليبطئن ـ النساء: 

72(، وبعض أجهزتنا اإلعالمية تسمع لهم، وتصدر مفترياتهم 
)وإن يقولوا تسمع لقولهم ـ املنافقون: 4(.

وإذا انتشرت الفواحش واحملرمات في ديارنا هونوا منها، 
وسوقوا لها وأشاعوها بني الشباب حتى ألهوهم بهذه 

املغريات وزينوها لهم )إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا واآلخرة ـ النور: 

.)19
لقد أعطوا فصاحة وبالغة في اللسان وحلنا في احلجة، 

وزخرفة للباطل، وفي احلديث »أخوف ما أخاف على أمتي 
كل منافق عليم اللسان« )رواه أحمد(.

وشككوا في العلماء الربانيني، واعترضوا على كل ما هو 
محافظ في شريعتنا، فكلما اقترحوا اقتراحا للتصدي 

للفساد وأهله )رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا ـ النساء: 
11(، وتقول لنتحاكم للوحيني.. )وإذا دعوا إلى الل ورسوله 

ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ـ النور: 48(.
جرؤوا السفهاء، وملعوا اجلهالء، وأحدثوا الفوضى واخللل، 
لزعزعة صفوف اآلمنني، قال تعالى )يبغونكم الفتنة وفيكم 

سماعون لهم والل عليم بالظاملني ـ التوبة: 47(.
ويسمون االلتزام تشددا، وتزمتا وظالما، واحلقيقة أنهم 
يريدون إسقاط احلق والدين، وكل حياتهم مكر وخديعة 

للصد عن سبيل الل واستخدام الشر والغواية والبدع ضمن 
شعارات براقة يلتفت إليها من في قلوبهم مرض.

ونحن على قناعة تامة بأن الل تعالى سينصر هذا الدين بنا 
أو بغيرنا بعز عزيز أو بذل ذليل: )والعاقبة للمتقني(، في 

حديث أبي بن كعب مرفوعا: »بشر هذه األمة بالسناء والدين 
والرفعة، والنصر والتمكني في األرض« )رواه أحمد(.
وكل من سار في سبيل الصد عن سبيل الل طويت 

صحائفهم وحسابهم إما في الدنيا أو في البرزخ ويوم 
القيامة، ومن مات في الفنت ظلما وزورا فمآله إلى الل تبارك 

وتعالى.
وأخطر بضاعتهم الوقيعة بني املسلمني وإثارة الفنت 

والقالقل، مع مزيد من اخلالفات حتى تقطع الصالت 
والعالقات اإلميانية.

ونسأل الل تعالى أن يجعل كيدهم في تباب، وأن يحمي األمة 
منهم، ونسأله تعالى أن يصلح ذات بني األمة، ويوحد كلمتهم 

وصفوفهم، وينصرهم على عدوهم.

جمعية القلب 
وتوثيق البحوث

استخَدموا كل شيء 
للصدّ عن سبيل اهلل

ألم وأمل

ظواهر وخواطر

نحن نشاهد ونسمع ما يشاهده »اإلعالم« 
ويسمعه، أو ما يريد اإلعالم ان نشاهده 

ونسمعه. فامليديا أو الوسيط اإلعالمي 
املقروء او املرئي أو املسموع هو الذي يختار 

لنا األخبار واألحداث كي يصيغ لنا أفكارنا 
ويؤثر على قراراتنا واختياراتنا مبا فيها 

التصويت في االنتخابات واختيار املرشحني. 
وميكن القول إنه لوال انتشار »اإلعالم 

االجتماعي« ملا فاز الرئيس دونالد ترامب 
مبنصب الرئاسة األميركية بعد أن انتصر 
في املواجهة العنيفة مع كبريات املؤسسات 
اإلعالمية التقليدية التي سعت جاهدة، ولم 

تزل، من أجل إحلاق الهزمية به في تغطياتها 
وتقاريرها غير احملايدة والكاذبة.

> > >

كان فوز ترامب في السباق الرئاسي احملموم 
مفاجئة للعديد من الناس والدول بسبب 

تالعب اإلعالم األميركي بالعقول، وانعدام 
املوضوعية في رصد مسار االنتخابات، 

واالنشغال في الهجوم على املرشح ترامب 
القادم من خارج املؤسسة السياسية 

والتحيز ضده في التقارير واستطالعات 
الرأي وإظهار املنافس »هالري كلينتون« 
بأنها األقرب للفوز. بيد ان الرجل خاض 

املعركة »التاريخية« باقتدار وسخر املواقع 
اإللكترونية )اإلعالم البديل( وكذلك اإلعالم 

االجتماعي، خاصة »تويتر«، ومتكن من 
تعرية املؤسسات اإلعالمية واالستخباراتية 

والسياسية حتى راق األمر للشعب فاختاره. 
> > >

قبل أيام قدم ثالثة من كبار الصحافيني 
العاملني في شبكة CNN استقالتهم بسبب 

الفضيحة اإلعالمية والسياسية املدوية 
حني قامت الشبكة بنشر تقرير ادعى »ان 

مستشارا للرئيس ترامب التقى رئيس 
الصندوق الروسي لالستثمار مطلع العام 

احلالي وبحث معه احتمال رفع العقوبات عن 
روسيا«، وهو اخلبر الذي تعرض للتكذيب 

من جهات عدة اضطرت الشبكة بعدها سحب 
التقرير املخزي، واالعتراف بأنه لم يستوف 

املعايير السليمة )!( فتبع ذلك تغريدة على 
»تويتر« للسيد الرئيس دونالد ترامب كتب 
فيها »واو.. لقد أجبرت CNN ثالثة موظفني 

على االستقالة. ماذا عن كل تقاريرهم الكاذبة 
األخرى؟«.

هو اسم لفيلم عربي أثير حوله الكثير من 
اجلدل بني النقاد وأغضب العديد من رجال 
الدين، ومن بني هذا وذاك يبقى لنا الثيمة 
الفنية واحلبكة الدرامية التي نقف عندها 

ملناقشتها دون تطرف طائفي أو اتباع ألي 
مزاجية شخصية.

»موالنا«.. هي في األصل »رواية« للكاتب 
اإلعالمي إبراهيم عيسى، وعندما وقع عليها 
االختيار لتصبح مادة سينمائية قام الكاتب 

مبشاركة املخرج الفيلم د.مجدي أحمد بإعادة 
صياغة احلوار وترتيب املناظر وغيرها من 

أسس ليصبح سيناريو سينمائي يحمل اسم 
»موالنا« والذي مت عرضه في بداية شهر 

يناير 2017م.
هي صورة لشخصية »دينية« حتمل في 
مكنونها الشخصي الكثير من الصراعات 

واإلضرابات النفسية والدينية، فتلك 
الشخصية التي حتمل اسم »موالنا« ال 
حتاكي فقط شخصية دينية، بل تقوم 

بتفكيك وحتليل الفكر اإلنساني وما يحمله 
من صراعات داخلية وإضرابات فكرية سواء 

كانت دينية أو طائفية أو سياسية، ومن 
هو املنتصر في نهاية املطاف »السلطة«، 

ذلك هو احملور األساسي الذي تدور حوله 
أحداث الفيلم، وعلى الرغم من وجود حبكة 
أساسية إال أنه تزامن معها حدث ثانوي منذ 

البداية إلى الوصول بنا إلى نهاية الفيلم، وهو 
اإلعالم ومدى أهميته في هذا العصر.

قضية الفيلم لم تقم على الشخصية احملورية 
»موالنا« بحد ذاتها ولم تقم بالتسليط 

املباشر على فئة معينة أو طائفة، بل وضعت 
لنا العديد من الشرائح الدينية والطائفية 

والطبقية وجعلت اإلعالم هو احملور الثانوي 
الذي يدفع بالصراع بني أحداث الفيلم 

وشخوص احلدث ليظهر لنا مدى تطرف 
إرهابي، وما مدى دور اإلعالم في ذلك؟ 
اإلعالم هو من أبرز »موالنا« عن طريق 
الصدفة وجعل منه نبراسا للعلم والفقه 

رغم افتقاره للكثير من علوم الدين والدنيا، 
وعلى الرغم من هذا إال أن اإلعالم والدولة 
قاما بغرسه في املجتمع ليتحدث مبا تريده 

الدولة وليس مبا ميتلكه هو، ذلك هو 

الفرق بني اإلعالم واإلعالن، وخير مثال 
شخصيتنا التي نحن بصددها، فـ»موالنا« 
يقوم باالنصياع التام ملا يؤمر به من أجل 
الكسب املادي في بادئ األمر، ولكن عندما 

يجد أن ما يقوم به من املمكن أن يصبح أداة 
أساسية في انهيار مجتمعه يرفض اإلعالم، 

بل يطالب في نهاية الفيلم بقطع اإلعالم 
املسيس. وصلنا الى نهاية احلكاية ومازالت 

القصة تعيش في مجتمعاتنا ألنه مازال 
يوجد العديد من صورة »موالنا« مازالوا 

مستمرين في اإلعالن في مجتمعنا متناسني 
مصلحة املجتمع وبناءه فقط يسعون للهدم 

والتخريب واإلرهاب والتطرف من أجل 
الظهور اإلعالمي والكسب املادي، أما الذات 
البشرية فليست في القاموس اإلعالني لـ 

»موالنا«.
٭ مسك اخلتام: »وسائل اإلعالم هي الكيان 
األقوى على وجه األرض، لديها القدرة على 

جعل املذنب بريئا وجعل األبرياء مذنبني، 
وهذه هي السلطة، ألنها تتحكم في عقول 

اجلماهير« )مالكوم إكس(.

www.salahsayer.com
@salah_sayer

Nermin-alhoti@hotmail.com

صالح الساير

د.نرمين يوسف الحوطي

امليديا.. 
واخزياه!

موالنا

السايرزم

محلك سر

حني احلديث عن املسرح، ال يستطيع 
باحث أو ناقد أو حتى متطفل أن يتجاوز 

األساطني الالمعة من أمثال »شكسبير« 
في إجنلترا و»غوته« في أملانيا! فقد 
فلسفوا النص املسرحي فتعايشوا 

معه، وتقسمت بفعل نصوصهم فئات 
املتلقني، بحسب املوضوعات واالهتمامات 

واإلثارات وصياغة النصوص، فكان 
اإلبداع سبيلهم، ارتكزت كتاباتهم على 
دعائم راسخة، فما املوهبة، واألساس 

الثقافي، واللغة اإلبداعية املتطورة، وحب 
املسرح والتذوق الفني، إال أسس جناح 

تلك األعمال »اهني مربط الفرس«، فكان 
نتاج ذلك ابتكار النصوص، وحسن 

اإلتقان، ووضوح الهدف. 
وبالعودة إلى »مربط الفرس«، جند في 

مجتمعاتنا املسرحية، فننا خبط عشواء! 
تقتات على كل ما هو منحدر، جتتمع فيها 
أبشع صور الفهم للتذوق الفني وأمناطه، 

تتالءم فيها عناوين التخبط، وضعف 
املطالب، وتتضارب فيه عروض، إما 

تعرض الفكرة فتشوهها، أو تستخف بنا 
كمتلقني ومتذوقني، فتنتقص من فهمنا 

وتذوقنا، شتان بني ما كنا وما نكون 
اآلن في حاضرنا، كنا الصدارة والسبق 

واألولوية، في مختلف الفنون سيما 
املسرح، وأصبحنا ال نلحق حتى في مقام 

املؤخرة!

فبعد أن كنا جيل مجتمع »بني صامت« 
و»فرسان املناخ« و»فرحة أمة« »وغيرها«، 
تلك املسارح الشامخة والنصوص املتألقة 
التي أبدعت في شرح حاضرها، بل وحتى 

في حتليل مستقبلها! »حامي الديار«، 
جيال تعايش مع كل مقومات الفن األصيلة 

من كتاب ومخرجني وفنانني، أكدوا 
جميعا على أكادميية الفن، وأنه ليس 

مالذا ومفرا ملن ال نصيب له من شيء 
»عطالي بطالي«، فأصبحنا مع ما نراه 
اليوم، بعموم صور الفن في مجتمعنا 

نعيش في »... كالم قلته بقلبي«، أترفع 
عن ذكره للقارئ العزيز، ولست بصدد 
حتليل أمناط فننا املعاصرة، وال كتابها 

وال فنانيها، لكنها وقفة مع ذاتنا، نستذكر 
فيها اجلميل فنستعبر، ونستنكر فيها 

القبيح لنتعظ، وقفة مع الذوق العام، 
وأخالقية النص، وعفة اخلطاب، وصور 
الفن ورساالته، ومراجعة كل ما مت تلقيه 
في السنوات األخيرة، وما مت غرسه من 
تشويه للفن وقيمه، وإساءة ملضامينه، 
واألمثلة فيها كثيرة »بالعشرات«، هدر 

للوقت واملال والطاقة، ال يسع املقام لذكر 
ما جنته على املتلقي..

ننسى أو نتناسى، بل نتجاهل خطورة 
هذه اآللة اإلعالمية التي حتمل اسم 

»املسرح«، ونستبسط بكل سذاجة آثارها 
ووليدها الفكري الذي قد يتحول إلى 

مارد ضخم يبتلع كل فكرة جميلة من 
عاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا وحتى ما 

نتفق فيه مع تعاليم اإلنسانية وبديهياتها! 
فأصبح املسرح عنوانا ومرتعا لكل 

لفظة شاردة وسوقية ونابية! هتكوا هذا 
الصرح اإلعالمي الذي قالوا فيه »اعطني 
مسرحا أعطك شعبا مثقفا«، لكن ذلك لن 

يكون، والهدف والغاية لدى املتنفذين 
اختلف، كما أن الرؤى اختلفت، واملبادئ 

هوت، فأصبحنا اآلن نشاهد مسارح 
الهمز واللمز والتنابز وانعدام املضمون، 

واستبدلنا النرڤانا »السمو الروحي« 
واملالحم واملسرح السياسي والتثقيفي 

ومسرح الطفل وغيرها، مبسرح مرعب 
خاو جثم على صدره كل متنفع متطفل! 

لست هنا مدافعا عن املتلقي واملشاهد، 
فاللوم واملسؤولية ال ينفكان عن كال 
الطرفني، فنحن مسؤولون كذلك عن 
ترسيخ هذا احلال والواقع، بالصمت، 
والدعم، والنفاق االجتماعي، واإلنفاق 

واحلضور واملشاركة! 
يقول »تولستوي«: إذا ما أراد الفن أن 
يكون أصيال، فالبد أن يكون مفهوما، 
وبخاصة، لدى هؤالء الذين نخاطبهم. 
٭ توضيح: محل النقد هو النصوص 

واألداء وال شأن لي في الذوات.
٭ أمنية: إيقاف النشاط املسرحي بدال من 

النشاط الرياضي!

حامد رضا العلي

غابت النصوص.. 
فهوى املتلقي!

فلسفة


