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ساق البامبو
ورأس مبدعها

عاد أمس إلى الكويت الروائي سعود السنعوسي بعدما حصد جائزة «بوكر» العاملية عن روايته «ساق البامبو»
(تفاصيل ص ) 13

ت �س��ارع��ت ال� �ت� �ط ��ورات امل �ت �ص �ل��ة ب ��األزم ��ة
ال �س ��وري ��ة ،أم� ��س ،ب �ع��د ت��أك �ي��د واش �ن �ط��ن ان
ال �ن �ظ��ام ال �س ��وري ش��ن ه�ج��وم��ن ع�ل��ى األق��ل
باألسلحة الكيماوية التي كانت قد اعتبرت
استخدامها «خطًا أحمر» ،مبدية استعدادها
لكل طارئ بشأن سورية ،فيما كانت منطقة
الحدود اللبنانية  -اإلسرائيلية تشهد حدث
اس �ق��اط ط��ائ��رة ب��ا ط �ي��ار ات�ه�م��ت اس��رائ�ي��ل
«حزب الله» بارسالها وهو ما نفاه الحزب.
وفيما نقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن
وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري قوله
ان النظام السوري شن هجومن باألسلحة
ال �ك �ي �م��اوي��ة ،ذك� ��رت ال �ن��اط �ق��ة ب��اس��م مجلس
األم� ��ن ال �ق��وم��ي األم �ي��رك��ي ك�ي�ت�ل��ن ه��اي��دي��ن
أن البيت االب�ي��ض أب�ل��غ ال�ك��ون�غ��رس ان��ه من
املرجح ان يكون النظام السوري قد استخدم
أس�ل�ح��ة ك�ي�م��اوي��ة ض��د امل�ق��ات�ل��ن امل�ع��ارض��ن
«على نطاق ضيق».
وق � ��ال � ��ت ه � ��اي � ��دي � ��ن« :ت � �ش � �ي� ��ر أج� �ه ��زت� �ن ��ا
االستخباراتية بدرجات متفاوتة من الثقة
ال ��ى ان ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري اس �ت �خ��دم اس�ل�ح��ة
ك �ي �م��اوي��ة ع �ل��ى ن� �ط ��اق ض �ي��ق ف� ��ي س��وري��ة
وبالتحديد عنصر السارين».
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سيلجأ إلى املفوضية الدولية لحقوق اإلنسان

البراك يدخل مخفر األندلس ...شاكيًا
| كتب نواف نايف |

البراك عند مخفر األندلس أمس

(تصوير زكريا عطية)

ل � ّ�وح ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق م�س�ل��م ال �ب��راك
بلجوئه إلى املفوضية الدولية لحقوق
االن � � �س� � ��ان ،م �ن �ت �ق ��دا وزارة ال��داخ �ل �ي ��ة
وب�ي��ان��ات�ه��ا «ال �ت��ي ت �ع��ودت ع�ل��ى ال�ك��ذب
والتزوير».
ودخ � ��ل ال� �ب ��راك أم� ��س إل� ��ى مخفر
االندلس بحضور عدد من املحامن
وال � �ش � �ه� ��ود ،ل �ت �ق��دي��م ش� �ه ��ادت ��ه ف��ي
ال�ق�ض�ي��ة ال �ت��ي رف�ع�ه��ا ش�ق�ي�ق��ه ف��واز
ض � ��د وزارة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ب��اق �ت �ح��ام
منزلهم.

ال �ق �ض �ي��ة ض ��د ال ��وزي ��ر وال ��وك �ي ��ل ألن
االق �ت �ح��ام ال ي�ح��دث م��ن دون م��واف�ق��ة
أحدهما».
ولفت البراك إلى ان القضية ّ
دونت
ب ��دخ ��ول م �س �ك��ن وات� � ��اف م�م�ت�ل�ك��ات،
ح�ي��ث ح �ض��رت االدل� ��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة إل��ى
م �س ��رح ال �ج��ري �م��ة وق ��ام ��ت ب�م�ع��اي�ن��ة
املكان تمهيدا لرفع التقرير.
وأض � � ��اف ال� � �ب � ��راك« :س ��أت� �ق ��دم إل��ى
امل�ف��وض�ي��ة ال��دول �ي��ة ل�ح�ق��وق االن�س��ان
وحضوري اليوم القول الهل الكويت
أال يترددوا في مقاضاة طرف يقتحم
بيوتكم».

وقال البراك ان «حضوري إلى مخفر
االن��دل��س كوني الشخص املستهدف
ف��ي عملية االق�ت�ح��ام ال�ت��ي ق��ام��ت بها
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة مل�ن��زل شقيقي ف��واز،
اذ ثمة شهود كانوا موجودين لحظة
االق � �ت � �ح� ��ام وت� � ��م ت �س �ج �ي��ل ك� ��ل ش ��يء
تمهيدا ملقاضاتهم».
وق ��ال ال �ب��راك إن رج ��ال امل�خ�ف��ر «ل��م
ي�ق�ب�ل��وا إدخ� ��ال اس ��م وزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ووك�ي��ل ال� ��وزارة ف��ي ال�ش�ك��وى املقدمة
م ��ن ش �ق �ي �ق��ي وق �ب �ل ��وا ف �ق��ط ت�س�ج�ي��ل
ق �ض �ي��ة ض ��د ش� �ك ��ري ال� �ن� �ج ��ار وع �ل��ي
م ��اض ��ي ،ون� �ح ��ن ح �ض��رن��ا ل�ت�س�ج�ي��ل

رئيس الوزراء دعا املجلس األعلى للبيئة إلى تكثيف الجهود ملواجهة أي كوارث محتملة

الكويت تستنفر كل طاقتها ملواجهة
خطري الزالزل ...وبوشهر
• مخزون املاء والغذاء يكفي لستة أشهر والنفط لشهرين
• املضحي ل� «الراي» 13 :جهة حكومية ناقشت جهوزيتها
للتعامل مع أي تسرب إشعاعي من مفاعل إيران النووي

| كتب حسن الهداد |
ال� �ك ��وي ��ت ب �خ �ي��ر ،وع� �ل ��ى أت��م
الجهوزية ملواجهة تداعيات أي
تسرب إشعاعي.
تلك كانت خاصة ما أعلنته
غ � �ي� ��ر وزارة ف� � ��ي ل� � �ق � ��اء س �م��و
رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء الشيخ
جابر املبارك بحضور ع��دد من
الوزراء رئيس وأعضاء املجلس
األعلى للبيئة.
واس�ت�م��ع امل �ب��ارك إل ��ى ش��رح

م � �ف � �ص� ��ل ح � � � ��ول االح � � �ت � � �م � ��االت
واملخاوف التي تحيط بالبيئة
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة وم � � � � ��دى ت� ��أث� ��ره� ��ا
ب��امل �ف��اع��ات ال �ن��ووي��ة امل �ج��اورة
إذا ما تعرضت لهزات طبيعية

«الشؤون» :إحالة
 1000ملف إلى اإلدارة
العامة للتحقيقات
| كتب تركي المغامس |
أعلن وكيل وزارة الشؤون املساعد
ل �ش��ؤون ال�ع�م��ل ج �م��ال ال��دوس��ري أن
لجنة إح��ال��ة امل�خ��ال�ف��ات أح��ال��ت أل��ف
ملف الى اإلدارة العامة للتحقيقات.
وق� ��ال ال ��دوس ��ري ان ��ه ح��رص��ًا من
ال� � � � ��وزارة ع �ل ��ى ال� �ت ��أك ��د م� ��ن ت�ط�ب�ي��ق
أح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � �ع � �م ��ل ب ��ال �ق �ط ��اع
األه �ل��ي وال� �ق ��رارات ال ��وزاري ��ة املنفذة
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ع�ن�ي�ف��ة ،م�س�ت�ع��رض��ا أه ��م وآخ��ر
ال � � �ت � � �ط � ��ورات واالس � � �ت � � �ع� � ��دادات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة مل� ��واج � �ه� ��ة ج �م �ي��ع
السيناريوات املطروحة.
ودعا سموه أعضاء املجلس

وال� �ب ��اح� �ث ��ن وال� �ن ��اش� �ط ��ن ف��ي
امل � �ج� ��ال ال �ب �ي �ئ ��ي إل� � ��ى ت�ك�ث�ي��ف
ج� � � �ه � � ��ود ال � � � ��رص � � � ��د وال� � �ب� � �ح � ��ث
ال� �ع� �ل� �م ��ي وال � �ي� ��وم� ��ي مل ��واج� �ه ��ة
أي ك � � ��وارث م �ح �ت �م �ل��ة ل�ح�م��اي��ة

الكويت وسكانها م��ن أبعادها
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وال �ص �ح �ي��ة ،م �ش��ددا
ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ال � �ت� ��واص� ��ل م��ع
املواطنن والوافدين وإحاطتهم
بكل املعلومات.
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،أك � ��د م ��دي ��ر ع ��ام
الهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة الدكتور
ص ��اح امل�ض�ح��ي ل� � «ال� � ��راي» أن
اجتماع املجلس االعلى للبيئة
ال� � ��ذي ض ��م  13ج �ه��ة ح�ك��وم�ي��ة
ون��اق��ش م ��دى ج �ه��وزي��ة ال��دول��ة
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ّ
ُ
التلوث يهدد مياه «الدوحة»

| كتب محمد أنور |
حذر عضو املجلس البلدي املهندس
ع� �ب ��دال� �ل ��ه ف � �ه� ��اد م � ��ن «م� �غ� �ب ��ة ت �ق��اع��س
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ورض � ��وخ � �ه � ��ا ل �ل �م �ت �ن �ف��ذي��ن
ف ��ي إزال � ��ة امل �ص��ان��ع امل ��وج ��ودة بمنطقة
ال��دوح��ة ،التي تعتبر مخالفة لألنشطة
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وذات آث ��ار بيئية م��دم��رة»،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ��ه ب �ع��د «ن �ش��وب ال�ح��ري��ق
أول م��ن أم ��س ف��ي ال��دوح��ة ت�س��رب��ت ال��ى
ج��ون ال�ك��وي��ت ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة م��ن امل��واد
الكيميائية من اصباغ و ملوثات ال يعلم
ما حقيقة مكوناتها ،إضافة لقربها من

محطة ال��دوح��ة التي تنتج مياه الشرب
في الكويت».
و ق ��ال ف �ه��اد ل� � «ال� � ��راي»« :م ��ا يؤسفني
أن مجلس ال� ��وزراء رض��خ للمتنفذين في
امل�ن�ط�ق��ة م��ن اص �ح��اب امل �ص��ان��ع ،ع�ل�م��ًا أن��ه
ي��وج��د ق � ��رار م ��ن م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ب��إزال��ة
امل�ص��ان��ع ف ��ورًا ،وأن ال�ت�ق��اري��ر ال� ��واردة من
املجلس األعلى للبيئة تثبت هذا التوجه،
م��ا ي��دل دالل��ة واض�ح��ة على أن��ه ال اعتبار
للبيئة الكويتية ولصحة الشعب»؟
ول�ف��ت ف�ه��اد إل��ى أن «امل�ج�ل��س البلدي
أوص��ى بإزالة هذه املنطقة سابقًا ووقف
على م��دى التجاوز ال�ص��ارخ والتعديات

ع� �ل ��ى أم � � ��اك ال � ��دول � ��ة وال � ��دف � ��ان ال �ج��ائ��ر
ال ��ذي استغلته إح ��دى ال�ش��رك��ات وق��ام��ت
ب�ب�ن��اء «ل �س ��ان» ف��ي ال�ب�ح��ر م��ن مخلفات
إن� �ش ��ائ� �ي ��ة ي� �ت ��م ت ��أج� �ي ��ره ت� �ج ��اري ��ًا ع�ل��ى
ش��رك��ات ال�ت�خ��زي��ن ،ف��ي ت�ع��د ص ��ارخ على
ك��ل ال �ق��وان��ن وال �ل��وائ��ح و ح�ت��ى ال�ح�ي��اة
الفطرية في جون الكويت».
وط� ��ال� ��ب ف � �ه ��اد ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� � � «ت �ح �م��ل
م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا اب� �ت ��داء م��ن رئ �ي��س ال � ��وزراء
وصوال الى الوزراء املعنين في املوضوع،
وتطبيق ق��رار مجلس ال ��وزراء» ،متوجهًا
بالشكر لرجال اإلطفاء على جهودهم في
إخماد الحريق واحتوائه بأسرع وقت.

األسماك

عودة المبدع

| بيروت « -الراي» |

• ذات عيون براقة
وجسم متماسك
وخياشيم حمراء المعة
الدواجن

جاسم بودي

• ماكني ألوباما :ها قد تجاوز بشار الخط األحمر ...أوقف املذبحة

هكذا تكتشف
األغذية الطازجة
من القديمة
أو ...الفاسدة

• لحمها متماسك
وموزع بانتظام
على جميع األجزاء
اللحوم

«ك��ان من الصعب علي أن آل��ف وطنا ج��دي��دا .حاولت أن
اخ �ت��زل وط�ن��ي ع�ل��ى أش �خ��اص اح�ب�ه��م ف�ي��ه ل�ك��ن ال��وط��ن في
داخلهم خذلني»...
لن أتحدث عن رواية سعود السنعوسي ،الشاب الكويتي
امل�ب��دع التي ح��ازت ج��ائ��زة «ب��وك��ر» ،فالتلميذ مهما بلغت
جرأته يخشى السباحة في بحور االدباء الكبار ولو كانت
اع �م��اره��م ص�غ�ي��رة نسبيا وت�ج��رب�ت�ه��م ح��دي�ث��ة .وك �ي��ف لي
ً
أن أق�ي��م ع�م��ا راق�ي��ًا وأن��ا ل��م أخ��رج بعد م��ن دائ ��رة الدهشة
التي أسرتني متابعا ماحقا هذا الرجل الذي اختار بذكاء
ع�ج�ي��ب ص�ب�ي��ا ن �ص��ف ك��وي �ت��ي  -ن �ص��ف ف�ي�ل�ي�ب�ي�ن��ي حجر
أس��اس لروايته كي يسقط أحجار األس��وار التي رفعناها
ب�ي�ن�ن��ا ك�ب�ش��ر ،وب�ي�ن�ن��ا وب ��ن ج��وه��ر ال ��دي ��ن ...م��ع شجاعة
التركيز على «عقد» كويتية ننتقدها لكننا ال نتحرر منها.
ندع لألدباء الكبار تقييم الرواية ،أما التاميذ من أمثالنا
فيكملون خطاهم على دروب ال�ك��وي��ت راه�ن��ا ومستقبا.
سأقول لكم ما سيحدث في األي��ام املقبلة .سيتم االحتفاء
بالسنعوسي وجائزته .ستكرمه نخب سياسية وثقافية
وإعامية .سيستقبله مسؤولون كبار ويشيدون بإبداعه
ون�ي�ل��ه ال �ج��ائ��زة .وب �ع��د ان �ت �ه��اء امل ��راس ��م وق �ب��ل ان تختفي
االب�ت�س��ام��ات وي�ن��أى ص��وت االش ��ادات سيقرأ السنعوسي
رواية النسيان ،وتعود الحكومة الى انشغاالتها «العظيمة»
املتركزة فقط على العاقة مع أعضاء مجلس األمة وكيفية
ك�س��ب رض��اه��م أو ع�ق��د ال �ت �س��وي��ات م�ع�ه��م ل�ت�م��ري��ر ق��ان��ون
م��ن هنا أو م�ش��روع م��ن ه�ن��اك ،وس�ن�غ��ذي أرواح �ن��ا بنغمة
الخافات والتهديدات واألزمات بن املعارضة والسلطة.
تجاهل املسؤولون املبدعن من ابناء الكويت دائما .لم
يتقاعسوا ع��ن توفير البيئة الحاضنة لتفجير الطاقات
وامل ��واه ��ب ف�ح�س��ب ،ب��ل ع�ل��ى ال�ع�ك��س م��ن ذل ��ك وف� ��روا بيئة
محاربة للطاقات وط��اردة للمواهب .ت��رك املبدع الكويتي
وح � �ي ��دا ي �ت �ل �م��س ط��ري �ق��ه ب� �ج� �ه ��وده امل� �ن� �ف ��ردة وم �س��اع��دة
أصدقائه ومحبيه.
وج� ��د م �ب��دع��ون ك��وي �ت �ي��ون ك �ث��ر ،وف� ��ي م� �ج ��االت علمية
وص�ح�ي��ة وري��اض �ي��ة وأدب �ي ��ة وث�ق��اف�ي��ة وغ �ي��ره��ا ،أنفسهم
خ ��ارج ال�ك��وي��ت اك�ث��ر م�م��ا وج ��دوا أنفسهم داخ ��ل ال�ك��وي��ت،
وال ن��ري��د هنا ان ن��دخ��ل ف��ي التفاصيل وه��ي ك�ث�ي��رة .ومن
بقي منهم داخ��ل دي��رت��ه حبا لها وأم��ا ف��ي التغيير فإنما
وجد مبادرات خاصة تدعمه فيما هو يحفر الجبل بإبرة.
وعندما تتسلط االض��واء الخارجية عليه نتيجة االنبهار
بعمله تقيم السلطة حفات فرح وتنتصب خيام التهنئة
وتطبع شهادات التقدير وتخرج ال��دروع من خزائنها من
اجل الصور التقليدية املرفقة بابتسامات.
الكويت التي كانت م�ن��ارة الثقافة ف��ي املنطقة تعاملت
ال�س�ل�ط��ة م ��ع م�ث�ق�ف�ي�ه��ا وك��أن �ه��م أي� �ت ��ام .ص�ح�ي��ح أن ه�ن��اك
جهات تهتم بهم لكن األصح أن هذا االهتمام يشبه تماما
بعض تفاصيل رواية ساق البامبو .اهتمام األهل املشوب
بالخجل ب��ول��د أو بفكرة أو بكتاب أو بمنزل ،اهتمام من
يرفض االهتمام بأي مشروع خارج السياق العام أو النظام
العام أو نطاق الخوف الذي فرضه ظاميون على السلطة
م��ن ب��اب األدب ...وق�ل��ة األدب .وك�ي��ف مل�ب��دع ال يكفيه ه��واء
الفضاء كله كي يحلق أن تحصره السلطة في غرفة و«تمن»
عليه بكمية ضئيلة من األوكسيجن وتقول له :ابدع واكتب
وائتنا بجوائز؟
السنعوسي ال��ذي رأى ف��ي رواي�ت��ه أن األدي ��ان أعظم من
معتنقيها ،يقول بلسان بطله« :الحزن مادة عديمة اللون،
غير مرئية ،يفرزها شخص ما ،تنتقل منه الى كل ما حوله،
يرى تأثيرها على كل شيء تامسه ،وال ت��رى .هكذا كانت
الكويت في األي��ام االول��ى لوصولي ،يفرز الناس أحزانهم،
ت�ت�ش��رب�ه��ا األرض وال �س �م��اء وال � �ه� ��واء ...وك ��ل ش � ��يء» .لكن
الكاتب نفسه تحدى بعمله الجميل ظام الحزن واسعدنا
واسعد بلده وأع��اد إلينا شيئا من أم��ل ب��أن الخط الثالث
والغالبية الصامتة النائية بنفسها ع��ن لعبتي السلطة
واملعارضة ق��ادرة على ق��راءة الكويت بعن أخ��رى وكتابة
الكويت بحبر مختلف.
ع�ن��د ال �ق ��راءة «ال�س�ي��اس�ي��ة  -ال��رق��اب �ي��ة» تختصر «س��اق
البامبو» الكثير مما حاولنا شرحه عن اإلساءة الى النظام
العام أو املجتمع ،ففي الرواية تشريح مخيف لكمية كبيرة
م��ن األخ �ط��اء وال �خ �ط��اي��ا ال �ت��ي ص ��ارت ق��اع��دة ف��ي حياتنا
اليومية ول��م تعد استثناء ،لكن الكاتب أظهرها كما هي
بحثا عن صدمة إيجابية تعيدها استثناء ملصلحة القاعدة
ال�ت��ي تختفي شيئا فشيئا .ه��و ي�ح��ارب رم��وز ه��ذه العقد
واالن �ح��راف��ات ال�ت��ي تلفنا س ��واء م��ا يتعلق منها بتفسير
ال��دي��ن أو بالتقاليد االج�ت�م��اع�ي��ة أو العملية السياسية،
ويعري «النظام العام» من خال «اآلخر» الذي عاش معنا
وك��أن��ه يعيش ب��ن ج��زر منعزلة تتفاوت ف��ي ك��ل ش��يء بما
في ذل��ك األج��واء املناخية .غ��دا سنجد من يقول إن الكاتب
أساء الى الكويت وأن القانون يجب أن يطبق عليه بينما
هو في الحقيقة ينتصر ل�«كويته» ويعيدها إلى الخريطة
األس��اس �ي��ة ال �ت��ي ال ت�ع�ت��رف ب �م �ج��ازر ال��رق��اب��ة ع�ل��ى الكتب
وخنق املعارض ودعاوى الحسبة التي يقيمها موتورون...
باختصار ،ال يرى الكاتب أي قوة أو رسالة للكويت خارج
املعايير اإلنسانية بحرياتها وحقوقها.
ف ��ي ال ��رواي ��ة ي �ق��ول ال �ب �ط��ل« :م ��ن أي ��ن ل ��ي أن أق �ت ��رب من
ُ
اقتربت من أحدها
الوطن وهو يملك وجوها عديدة ...كلما
أشاح بنظره بعيدا» ،ونقول للسنعوسي أن يتابع املسير
واالقتراب من وطن البد أن يقترب منه ومن أمثاله ،حتى لو
أش��اح بنظره بعيدا بسبب الرمد ال��ذي نثروه في العيون.
ال تأمل أن تقابل السلطة ما حققته للكويت باياء الثقافة
واإلب� � ��داع االه �ت �م��ام ال ��ذي ت�س�ت�ح�ق��ه ،وال ن��ري��د ان تتدخل
السلطة أساسا في عملكم بل إن تواكبه وتترك الريادة لكم
وتزيل من طرقاتكم أطنان األشواك التي زرعها أعداء الفرح
والحرية واإلبداع تحت مظلة السلطة نفسها.
ي�ق��ول ال�س�ن�ع��وس��ي «ل�ك��ن ال��وط��ن ف��ي داخ�ل�ه��م خ��ذل�ن��ي»،
ون �ق ��ول ل�ل�س�ل�ط��ة إن ل ��م ت�س�ت�ط��ع رع ��اي ��ة ال �ت��أل��ق ال�ك��وي�ت��ي
فلتتوقف على األق��ل عن رعاية أع��دائ��ه ...وه��ذه أكبر خدمة
تقدمها للمبدعن في مختلف امليادين.

أميركا تؤكد استخدام األسد الكيماوي
 ...واملنطقة على كف عفريت

محليات

ال يكون لونها مصفرا
أو أحمر قاتما أو فيها
احتقانات دموية

الخضار
• الجذرية والدرنية:
تكون متماسكة
وقشرتها ملساء
وال تحتوي على براعم
• الثمرية :ذات قشرة
متماسكة وناعمة
ولون جذاب وغير لينة
• الورقية :أوراقها
زاهية ومشدودة
وغير ذابلة
وال تعلوها لطخات
• البصلية :متماسكة
وذات قشرة
متساوية في اللون
ورائحة زكية
خبراء:
• تجنب االسواق
الرخيصة وباعة
األرصفة ...وشراء
اللحوم الرخيصة
مثار للشك
• مرتجعات الجمعيات
تباع بربع ثمنها...
وسيارات نقل
األغذية املجمدة
غير مجهزة
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