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َمن املستفيد
من األوضاع

 احلالية؟

ألم وأمل

د.هند الشومر

ودَّع شــارع الصحافة رمزا وهرما ورائدا وأحد عظماء 
هذا الشــارع الكبير واملضيء برجاله ونسائه، برحيل العم 
أحمد يوسف بهبهاني «بوسلمان»، رحمه اهللا وأحسن مثواه، 
يكون بالط صاحبة اجلاللة قد فقد جوهرة عظيمة في تاج 
القمة الصحافية واإلعالمية التي صنعت عظماء املســيرة 

الصحافية الكويتية!
سحابة من الذكريات الرائعة واجلميلة طافت أمامي عندما 
وصلني خبر وفاة العم «بوســلمان»، وذهبت الى صندوق 
الذكريات أبحــث عن أجمل اللقطات التــي جمعتني باألب 
الروحــي واملعلم الكبير أحمــد بهبهاني في مملكة صاحبة 
اجلاللة الصحافة، وتذكرت أننا قبل ايام فقدنا صديق دربه 
ودربنا املرحوم «بوغازي» فيصل القناعي وقبلهما املرحوم 
جاسم التنيب، فكان شريط الذكريات وأنا أخط هذه السطور 
متشبعا، فإلى رحمة اهللا وجناته اخلالدة يا أبا سلمان الغالي 

ومثواك اجلنة ونعيمها بإذن اهللا تعالى!
وأنا أتصفح صندوق الذكريات التي جمعتنا برائد الصحافة 
وأحد أركانها القوية والعظيمة في أركان جمعية الصحافيني 
وخاصة بعد سنوات التحرير واالستقرار منذ عام ١٩٩١ عندما 
عملنا مع نخبة جليلة خلدمة مسيرة العمل النقابي والصحافي 
وخاصة عندما عملت معه داخل مجلس اإلدارة وشــاركته 
الرحالت واالجتماعات املهمة في الكويت والقاهرة ودمشق 
والرياض والدوحة فكان نعم القائد الفذ ونعم األب الروحي، 
وأتذكر قبل ســفرنا الى الدوحة والرياض في مهمة إعالمية 
مع الوفد الصحافي طلبني في مكتبه مبجلة «اليقظة» وطلب 
منــي بعض األمور التي يجب ان تكون معنا في هذه املهمة 
خاصة انني عضو مجلس اإلدارة الوحيد معه ضمن الوفد، 
ولن أنسى سؤاله وتذكيره: «ال تنس يا بومحمد «البشت»، 
فضحكت ملاذا؟ قال نحن ذاهبون للرياض والدوحة وهناك 
ممكن نلتقي بالشخصيات املهمة.. فاستدرك تساؤله، وعندما 
قلت له لم أجرب لبس «البشت» ضحك مني وأهداني «بشته» 

اخلاص الذي سيظل هدية غالية أحتفظ بها لألبد!
كما لن أنســى رحلتي معه الى دمشق حلضور اجتماع 
رؤساء النقابات العربية للصحافة فكانت أجمل رحالتي معه 
وبعد عودتنا أخبرني بأنه اختارني شــخصيا لهذه الرحلة، 
وكذلك رحلتنا حلضور اجتماع احتــاد الصحفيني العرب 
بالقاهرة مع نخبة من الزمالء املرحوم فيصل القناعي ويوسف 
الشــهاب وعدنان الراشد، نعم شريط من الذكريات التي لم 
ولن تنسى أبدا مع هذا الرجل املتواضع السمح الطيب الودود 
املبتســم دائما احلكيم الهادئ واملدرسة الرائدة في احلكمة 

والعقالنية واإلدارة!
إلى جنة اخللد يا أبا سلمان، لقد قاد أحمد بهبهاني مسيرة 
طويلة من العمل الصحافي والنقابي وكذلك التجاري وكان 
المعا في كل هذه املجاالت وتبقى أياديه البيضاء عنوانا لكل 

الذين عرفوه وتعاملوا معه، رحمه اهللا! 

أخذت االحتجاجات األميركية منحى جديدا حيث تطورت 
من املطالبة مبقاضاة رجال األمن الذين تسببوا بخنق املواطن 
األميركي جورج فلويد ذي األصل األفريقي حتى املوت إلى 
نبش التراث العنصري في الواليات املتحدة الذي قام عليه 

االقتصاد األميركي االستيطاني.
وال يخفى أن املخزون العنصري ال يزال حيا في الثقافة 
األميركية رغم الضربة القوية التي تلقاها خالل احلرب األهلية 

األميركية والتي وضعت حدا لالستعباد.
فقد استمرت الواليات اجلنوبية متارس الفصل العنصري 
واضطهاد السود من خالل تطبيق قانون Jim Crow العنصري 
لسنوات طويلة حتى بداية الستينيات عندما أرسل الرئيس 
جون كينيدي قواته الفيدرالية إلى والية أالباما لفرض القانون 
وإزالة معالم العنصرية فيها التي ال تتماشــى مع الدستور 
األميركي. ومع ذلك لم تنقطع املمارسات العنصرية وجتلت في 
سوء معاملة الشرطة األميركية ملواطنيهم السود وغير البيض. 
ولعل انتشــار التماثيل التذكارية لرموز العنصرية في 
العديد من الواليات األميركية اجلنوبية واحتفاظها باألعالم 
الكونفدرالية االنفصالية خير شــاهد على تكريس الروح 
العنصرية، األمر الذي استفز املتظاهرين ودفعهم إلى تخريب 
الكثير مــن تلك التماثيل واملطالبــة بإزالتها وإزالة األعالم 
الكونفدرالية علــى خالف القائلني بإبقائها واحملافظة عليها 
كجزء من التاريخ األميركي مع كونها مستفزة وتثير ذكريات 
العبودية املستبدة وعدم االكتراث بحقوق اإلنسان والتمرد 
على السلطة الفيدرالية املركزية وتهديد االحتاد باالنفصال. 
من هذه التماثيل التي مت تخريبها أو تدميرها أو إزالتها 
قادة احلرب األهلية اجلنوبيني من أمثال (روبرت لي) القائد 
الشــهير، و(جيمس بيري)، (ج إي بي ستيوارت)، (جون بي 
كاستلمان)، (رفائيل سيمز)، (سام ديفيز) وغيرهم من قادة 
عسكريني، أما الرموز العنصرية املدنية فمنهم (ون رايوت) 
و(جيفرسون ديفيس) و(جون ماكدنف) و(توماس جيفرسون) 
وغيرهم، حتى متاثيل مكتشف أميركا (كريستوفر كوملبس) 
لم تسلم من التدمير ألنه كان شخصية انتهازية همه البحث 
عن الذهب الذي جعله يستعبد شعب (التاينو) في الباهاما من 
أجل استخراج الذهب من مناجمه والعمل في حقول الزراعة 
وتسبب في موت غالبية شعب التاينو بعد نشر وباء اجلدري 
بينهم من أجل السيطرة على أراضيهم، يؤكد ذلك املؤرخون 
الذين أماطوا اللثام عن جرائمه ضد شعب التاينو املسالم. 

لعل انتفاضة األميركيني ضد العنصرية حترج الصهاينة 
احملتلني وتضع حدا العتزازهم بتطابق التاريخ االستيطاني 
األميركي مع االســتيطان الصهيوني في فلسطني وكالهما 
يتقاسمان التنكيل بالسكان األصليني وفرض سياسات عنصرية 
مهينة للكرامة اإلنسانية وهو ما يثير خشية الصهاينة من 

تبعاتها على كيانهم العنصري.

كشفت لنا أزمة كورونا الكثير 
من األوضاع غير الصحيحة بشأن 
التركيبــة الســكانية والتي يجب 
االنتهاء مباشرة من  تغييرها بعد 
هذه األزمة ملا فيه املصلحة العامة 
لنا  الكويــت. وظهرت  ومصلحة 
العمالة السائبة الكبيرة العدد حيث 
إن هذه العمالة تشــكل عبئا على 

الدولة وعلى جميع مواردها.
وقد تبني من اإلحصاءات التي 
يتم نشرها بني حني وآخر، العدد 
الكبير للمواطنني الذين ينتظرون 
تعيينهــم للعمل وطــول فترات 
االنتظار، باإلضافة إلى وجود عدد 
كبير من الوافدين في األعمال التي 
ميكن أن يقوم بها املواطننون ومن 
األفضل تعيني املواطنني فيها وخاصة 
بالنســبة لألماكن احلساسة مثل 

القضاء والنفط.
ونشرت في وســائل اإلعالم 
الكثير من الشكاوى من عمال النظافة 
من عدم تسلم رواتبهم من بعض 
إلى  الكفالء والشركات، باإلضافة 
أن املؤذنني في املســاجد معظمهم 
من الوافدين الذين ميكن إحاللهم 
باملواطنــني. وعندمــا يتم إحالل 
املواطن في مكان الوافد في معظم 
الوظائف فإن ذلك يقلل من األعباء 
على الدولة حيــث ان الوافد عند 
الدولة تتكفل بأسرته  تعيينه فإن 
ســواء الزوجة أو األبنــاء وال بد 
من توفير الدراســة والعالج لهم، 
السكن اخلاص بهم  إلى  باإلضافة 
ولكن املواطن لــن يحتاج إلى كل 
ذلك فهــو من أبناء الوطن وكل ما 
يتطلب توفيره له الراتب اجليد له 

حتى يغطي تكاليف معيشته.
وقد ســمعت أكثر من مرة من 
بعض املســؤولني أنهــم يقولون 
«بتكلفــة راتــب املواطن ميكنهم 
إحضار أكثر من وافد»، ويجب أن 
نتوقف هنا عند هذه اجلملة، حيث 
إن الراتب حتى لو كان قليال بالنسبة 
للوافد عن املواطن فإن الكثير يغفل 
ما يتمتع به الوافد من بعض األمور 
احلياتية والتي هي في الواقع أكثر 
من راتب املواطن فهو يتمتع بالعالج 
أبنائه  املجاني وبالسكن وبدراسة 
وأزيد على ذلك أن املواطن أدرى 
بشؤون دولته وبقوانينها وقراراتها، 
وكذلك فإنه حسب القانون يسمح 
للوافد باجلمع بني عملني وهذا ما 

ال يتم السماح به للمواطن.
فال بد أن نفكــر اآلن ونبادر 
بإحالل املواطن مــكان الوافد في 
جميع الوظائف التي ميكن للمواطن 
العمل بها حتى نحقق كويت املستقبل 
٢٠٣٠ ونبتعد عن أي مشاكل أخرى 
من هذه العمالة السائبة أو من تدخل 
الدولة  الوافدين في قوانني  بعض 

ومن ثم اإلساءة لها مستقبال.
وهذا ال يعني االســتغناء عن 
جميع الوافدين ولكن الوظائف التي 
ال ميكن للمواطنني القيام بها فال 
مانع مــن تعيني الوافدين بها على 
السكانية  التركيبة  أن تتم مراعاة 
وال يكون عدد الوافدين أكثر من 
املواطنني، وكذلك أال يكون الوافدون 
من جنسية واحدة ولكن التنوع بني 
اجلنسيات مهم جدا حتى ال تكون 
هناك تكتالت أو مجموعات قد تضر 

باألمن الوطني.

غريزة الرغبة في البقاء موجودة في جميع الكائنات احلية 
والتي يأتي على هرمها اإلنســان، لذلك أتت االختراعات التي 
هزت العالم وغيرت مجرى مســار البشــرية من بعد كوارث 

فجع بها العالم.
ونحن اليوم في جائحة كورونا كذلك نقاوم ونقاتل للصمود 
الذي بدأ بدوره يتبلور في شــتى املجاالت الكتشــاف جديد 
أو لتحديث قدمي، ونخــص بالذكر التعليم عن بعد أو التعليم 
اإللكتروني الذي بدا أنه البديل األمثل للتعليم التقليدي، ناهيك 
عن لغة العصر وجيل رجال املستقبل، لذا هبت الدول املجاورة 
واملتقدمة إلى تعويض توقف الدراســة التقليدي إلى التعليم 
اإللكتروني متحملني وواضعني على عاتقهم أمانة التعليم، حتى 
ال تقف هذه العجلة مهما كانت الظروف وهذا ما مت في الوضع 
الراهن كبداية وإن كانت متأخرة نسبيا لكنها بداية نتمنى لها 

التوفيق للمصلحة العامة. 
وحتى تكون بداية لتغيير ملموس ألفت انتباه املســؤولني 

في وزارة التربية الى بعض األمور:
١- الزام جميع املعلمني والتواجيه بتعلم طرق التعليم اجلديدة، 

وذلك بسبب الروافد التي مازالت تعتمد على املدرسة القدمية 
في التعليم سواء جامعة الكويت او التربية األساسية، فالبداية 
تكون بتحديث وإضافة طــرق التدريس اجلديدة إلى القدمية 

وتدريب الكوادر املمارسة على الطرق اجلديدة. 
٢- توضيح طريقة العمل عن طريق اإلرشاد والتوضيح في 

جميع الوســائل املتاحة لكي ال يأتي ولي أمر أو مهتم بالشأن 
التربوي ويكون في ضياع عندما تعلق الدراسة ألي سبب من 

األسباب ويجهل كيفية املتابعة مع أبنائه.
٣- االستفادة مستقبال في استمرار الدراسة خالل أيام سوء 
األحوال اجلوية وأيام ارتفاع نسبة الغياب ملواجهة تلك العادة 
الغريبة الدخيلة في السنوات القليلة السابقة وبإضافة ودمج 

يوم أو يومني على العطل املتفرقة واملستمرة طوال السنة.
٤- االستعانة بكوادر وطنية متخصصة تعمل على تطوير 
وحتسني العملية التعليمية اإللكترونية باستمرار سواء باجلانب 
التقني الفني أو التعليمي من مبدأ «أهل مكة أدرى بشعابها»، 
فمن املؤكد أنه كلما كان صاحب القــرار من البيئة التعليمية 

كان أقرب إلى الواقع. 
الذكي من تعلم من أخطائه، والفطني من استفاد من أخطاء 
غيره، واللبيب من عرف ما يفيده واســتزاده، وبإذن اهللا لن 

تخرجنا اجلائحة من هؤالء الثالثة.
٭ على الهامش: مثل ما يوجد األبيض واألســود كذلك يوجد 

الرمادي وامللون الزاهي.

من وجودك، وما أولى أولوياتك.
وكما قال الشاعر أبومسلم البهالني:

نسعى إليها على علم بسيرتها           ونستقر وان ساءت مساعيها

يقال: «احلياة قصيرة، لكــن املصائب جتعلها طويلة»، فلذلك 
مهما كان قصرها، ومهما كبرت مصائبها، حاول ان تعود نفســك 
على أن تتأقلم على كيفية العيش فعليا ال نظريا بها، وان تتخذ من 
عصارة ماضيك سواء سيئا كان أم حسنا، مسلكا تتحكم انت فيه، 
ال يتحكــم هو بك، كي ال تقتل تلك الروح احلقيقية التي بداخلك، 

ومن ثم تتوه في مسارات عشوائية غير متوقعة.
لكن عش بها مفوضا، متوكال، قانعا وراضيا، مبسراتها، بأفراحها 
وأحزانها، عش بها بعاطفتك، بسجيتك، على طبيعتك، دون ان تنسى 

كبح نفورك وجماحك.
وال تأخذها على محمل اجلد واليأس والبؤس دائما، وان كثرت 
خيباتك، كي ال تبتعد منها تدريجيــا وتنطوي، فتهمل من بعدها 

نفسك وذاتك.
فكل ما تريده رهــن إرادتك وإصرارك، وفي النهاية واألخير، 
األمر راجع لك، واملهمة عليك، إن لم تصمد طويال أمامها فسينقلب 
رأسا على عقب منهاجك، ولن تعرف أبدا، ما الغاية في هذه الدنيا 

تنافس الناس فيها وهي ساحرة         بهم وهمهم ان يهلكوا فيها
فال تقف مكتوف األيدي أمام حقيقة وهمية انت من اختلقها، 

كي ال يزداد شرود ذهنك وضياعك.
وكن شخصا متصاحلا غير منافق مع نفسك، شخصا ال يحقد 

أو يحسد، ال يكره او ميقت، ال يخدع أو يتخابث.
كي ال تختلط عليك الكثيــر من األمور، فتتأذى منها وتعاني، 

ومن ثم تتخبط هنا وهناك األفكار في رأسك وتوترك.
هذا وبخالف بأنك ستفقد لذة حياتك، مستنفدا كل ما في وسعك 
وطاقاتك، وانت تضيعها على أمور عقيمة مليئة باملجامالت الكاذبة، 

واإلطراءات املبالغة، عدمية القيمة.
فنحن نعلم كم من السهل جدا أن نغرق أنفسنا في تلك املآسي 
واألحزان، الصغيرة منها قبل الكبيرة، والتي قد جتعل من نطاقنا 

ضيقا ومحدودا، ذلك ومن خالل تصرفاتنا وردود أفعالنا.
ولكن األهم من ذلك كله، هو أن نستبصر في حالتنا، ونتمعن جيدا 
بها، وما سيأتي من بعدها، كي ال نخرج من ظالم إلى ظالم مجاور.
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ال تنساه أجياله!
محمد عبداحلميد الصقر

جماهيره العربية الهاذرة توجها بعد 
وفاته كما أوصى بها «ما أخذ بالقوة 
ال يسترد سوى بالقوة»، حتققت 
بعبور القناة وحروب االستنزاف 
وحترير سيناء، وكسر هالة جيش 
الصهاينة الذي ال يهزم وتسليمه 

بحرب أكتوبر١٩٧٣م.
فهل تواصــل اإلرادة العربية 
مشوارها رغم تعثرها لإلثبات بأن 
للباطل جولة ســلميا أو باحلرب 
املتنوعة بغير موجهة املهم برصيد 
القوة التي نادى بها املرحوم بإذن 
اهللا عبدالناصــر وتواصل قلعة 
العروبة وســاحة مواقفها مصر 
التي بخاطري وفي دمي نحبها بكل 
قلبي وفمي أنت أم الدنيا سابقها 
والحقها مهما تعمدوا جتريح جبينك 
األسمر مبؤامراتهم اجلانبية لتحيا 
مصر نوارة خارطة العروبة ماضي 
وحاضر ومستقبل، لألجيال الوفية 
بانتصارات صالح  عربا وإسالما 
الدين وفتوحاتها اإلسالمية وردعها 
الصليبيــني ودعمها فلســطني، 
ومتاســكها بحزمة أشقائها بكل 
نسيجهم كما وصاهم نبيهم الكرمي 
«استوصوا بأقباط مصر خيرا»، 

قولوا آمني يا رب العاملني.

الصافــي وجنــوم بذات  كارم، 
املستوى تلهب الشارع والساحات 
والصاالت العربية بكل مواقعها حتى 
تبادر للبسطاء أننا كسبنا جوالت 
إعالمية وعسكرية وسياسية وما 

أسلفنا تنوعها!
رغــم تنحــي وحتمــل كل 
مســؤوليتها بطــل االنتصارات 
املعنويــة، والهزائــم املدبرة من 
حزم خبيثــة شــيطانية دولية 
لتركيع األمة العربية عبر عن كل 
ظروفها، خطابــات زعيم وقائد 
ســاحاتها، املغفور لــه بإذن اهللا 
الرئيس جمــال عبدالناصر أثناء 
حياته وتراجعه عن التنحي بطلب 

وغربها بفعــل فاعل بترقب لفظ 
أنفاسها عربا وعروبة وأمة إسالم 
مساملة ال حول وال قوة لها للتعبير 
عما يجري بكل أطرافها وأوسطها 
وكل جبهاتها والفاعل واحد متسلط 

عليها! 
منذ ذلــك التاريخ املشــؤوم 
كما غرد بساحة إعالمه من فوق 
منصاتها بأرض الكنانة املجروحة 
شــهيد ذلك اإلعالم البارز أحمد 
سعيد صوتا وصورة، وغردت لرفع 
معنوياته أسطورة فنه الغنائي أم 
كلثوم وعمالقة ذلك الزمان املشتعل 
ثورات فنية عبدالوهاب، عبداحلليم، 
فايزة، قنديل، األطرش، فيروز، 

العنوان لألجيال العربية احلالية 
الوفية، حتروها مــن مصادرها 
ومواقعها (جوجل وغيره) ألهميتها 
التي عايشــتها أجيالها الســابقة 
والالحقــة! وترجمتهــا كوارثها 
السياسية احلالية، آخرها ما أطلقوا 
عليه ربيعهم العربي، وما روجوه 
لتصدع حزمتهم العربية، ودياناتهم 
الكتابية إســالمية وملا سبقها من 
ديانات مماثلة ربانية نقية وحروب 
تاجروا فيها بغية وصولهم  فتنة 
العربي القتالعه  القومي  للعصب 
وتولــي قيادة اخلارطة الشــرق 
أوسطية بثرواتها وكنوزها فوق 
األرض، وأهمها حتت األرض منابع 
الذهب األسود ومقايضته باحلروب 
املائية النهرية بعد منافذها البحرية! 
ستارتها تاريخ هذا املقال وعنوانه! 
بالضبط ملن لم يعاصر هذه األرقام 
ال يستشعر حجم الدمار العسكري 
النفســي واالجتماعي  السياسي 
واملالي املهدور بكل مفاصل العالم 
العربي، ومن يتعاطف معه حتى هذه 
الساعة بقلق لم يتوقف، والسؤال 
احلائر إلى متى هذا العبث املتنامي 
بال رادع وال منصف لتقطيع أوصال 
العرب، شمالها وجنوبها شرقها 

فنحن بحاجة ماّسة إلى شعرائنا 
السياســة واألخبار  ألننا مللنا 
السياسية اململة التي تدور حول 
الــرأس، ونريد  أزمات وصداع 
حقيقة أن تدخل البهجة في قلوب 
املواطنني من خالل دور شعرائنا، 
فاكتبوا لنا الشعر واكتبوا لنا كل 
ما هو جميل حتى تدخلوا البهجة 

في نفوسنا.
فكفانا غّماً وكفانا حزنا نريد 
أن نفرح وهذه مسؤولية مجتمعية 
البــد أن تتضافر بهــا اجلهود 
لتحقيقها، فاخلطــاب اإلعالمي 
ذو األهداف اإلستراتيجية غائب، 
فنحن مع األســف من باب عدم 
الوجوه  التخطيط ظهرت بعض 
باتت تبث سلبيات  الساحة  على 
عوضا عن اإليجابيات ونريد أن 
له  الشعراء، فالشاعر  نعيد دور 
دوره كبيــر ومؤثر في املجتمع 
منذ التاريخ وليس فقط في العهد 

احلديث.
ولنا على سبيل املثال ال احلصر 
الشاعر أبونواس فما حبّب النساء 
في العباءة السوداء إال بعد قصيدة 

أبي نواس التي قال فيها:
ُقْل للَمليَحِة في اِخلماِر األسوِد 

-- ماذا َفَعلِت ِبزاِهٍد ُمتَعبِِّد
َر للصالِة ِثيَابَهُ --  َقد كان َشمَّ

َحتى َقَعدِت لَه ِبباِب املَسجِد

اجلانب السياسي عليه كونه نائباً، 
إال أن كل ما ينتجه الفكر البد أن 
يلقى تقديرا ألنه هو الذي يكسب 

الشعبية.
فأنا على سبيل املثال بالنسبة 
إلّي ال أعرف مواقف النائب طالل 
السعيد السياسية إال أنني أعرف 
أشــعاره، وكنا نتمنى حقيقة أن 
تستمر هذه اإلبداعات ألنها تكسب 
البهجة والشعبية اكثر من اجلانب 

السياسي.
فعلى سبيل املثال هناك أناس 
كثر قد يحبون شاعراً ألنه عبّر عن 
آرائهم ومشاعرهم بأغنية جّسدت 
الشــعور الذي يحسونه كما في 
قصيدة «عاش األمير» أستطيع أن 
أؤكد أن النائب السعيد لو رّشح 
نفســه مرة أخرى لالنتخابات 
قد يحظ بأصوات كثيرة بسبب 
قصيدة، وهو قد ال يصدق إال أنها 
فعال تكون متى ما كانت قصائده 

فعال تلقى رواجا شعبيا.

ينضح مبا فيه وشــعور النائب 
الســعيد وصدق  السابق طالل 
إحساسه اســتطاعا أن يوصاله 

للماليني بهذه القصيدة الرائعة.
حقيقة، قــد نكون مقصّرين 
مع شعرائنا كثيرا، فغالبا ما تذكر 
األغنية وقليل من يعرف من كتبها، 
إال أن هذه مشكلة القصائد املُغنّاة 
التي تُنسب غالبا للمطرب ويُنسى 
كاتب الكلمات، إال أننا بدورنا البد 
أن نشيد بإبداعات أبناء وطننا ملا 
يقدمونه من إنتاج ذهني البد أن 

يخلّد حقيقة.
النائب  إلّي ال أعرف  بالنسبة 
أنني  طالل السعيد شخصيا إال 
أذكر أنني حني كنت في «سنة أولى 
جامعة» ُدعيت حلضور أمســية 
شعرية له في اجلامعة وإلى اآلن 
أتذكرها ألنها كانت مميزة حقيقة، 
فالشاعر طالل السعيد لديه الكثير 
مــن القصائد اجلميلة إال أنها لم 
تلق رواجاً قد يكون بسبب طغيان 

مر علينا منذ أيام مضت في 
تاريخ مولد صاحب  تاريخ ٦/١٦ 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، الذي نسأل اهللا 
أن يطيل في عمر سموه وميده 
املديد لسنوات وسنوات  بالعمر 
وهو في موفور الصحة والعافية.
أنا كلما تذكرت سمو  حقيقه 
األمير أحب كثيرا أن أسمع أغنية 
الشاعر طالل السعيد التي كتبها 
حتت عنوان «عاش األمير»، وهي 
قصيدة حقا رائعه تدخل البهجة 
والسرور في نفوس كل عشاق 
صاحب السمو. وقد ال أبالغ حني 
أقول إن قصيدة «عاش األمير» 
تعتبر من أجمل ما ُكتب من قصائد 
تغنّت في سمو األمير، وهذه ليست 
بغريبة على النائب الســابق ابن 
اجلهراء أن يكــون له مثل هذه 

القصيدة الرائعة.
فأنا حقيقة منذ سنوات وأنا 
أسمع هذه األغنية في البداية لم 
أكن أعرف الشــاعر الذي كتبها 
، عرفت أنه  وبعد بحث وتقــصٍّ
طالل السعيد الذي عبر خاللها عن 
مشاعره الصادقة دون زيف ودون 
متلق، فصدق الكلمات دائما يصل 
للمتلقي، فال أحد يستطيع تزييف 
شعوره وباألخص في الكتابة سواء 
في الشعر أو املقال، فدائما كل إناء 

«عاش األمير».. من روائع
طالل السعيد التي لن ُتنسى

عزة الغامدي

الراحل أحمد يوسف بهبهاني في لقاء مع الزميل طارق إدريس


