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»اجلم« املعاق واملجارير

السالم العاملي.. بالرياض

قبل أن نعرف أقوال الفالسفة وعلماء 
النفس وعلم اإلمياءات واإليحاءات 

وقبل من ذكرتهم جميعا وغيرهم فقد 
علمنا أمير املؤمنني سيدنا علي بن أبي 

طالب رضى اهلل عنه وأرضاه مقولة عن 
الفراسة واختصرها حني قال: »ما أضمر 

أحد شيئا إال ظهر في فلتات لسانه 
وصفحات وجهه«.

هذا املبدأ الذي أسسه سيدنا علي هو 
أساس لعلم الفراسة التي يسهل فيها 

اجلزء األول ويصعب على الكثير 
من البشر اجلزء الثاني ولكن الشيء 

املفرح أنه بعد انتشار وسائل التواصل 
االجتماعي احلديثة سهل أمر الفراسة 
وأصبحنا نعرف كثيرا من الناس من 

خالل كلماته.
فعندما يدعي أحدهم أنه يكتب وال 

ينفذ أجندة رغما عنه أو ألجل مصلحة 
خاصة فهذا األمر كما يقال شعبيا »كالم 
مأخوذ خيره« وعليه أن ينتبه، فالناس 

قد جتاملك بالسكوت عنك وكن على 
ثقة بأنهم ال يصدقونك ولكن يطوفون 

مبزاجهم، فال تفرح بعدم قولهم احلقيقة 
بوجهك.

فمن خالل كلماتك ستكون مكشوفا 
كما أسماك »اجلم« التي نفقت فإن كنت 

تعتقد أنك ما زلت في الطني ولم يكشفك 
الناس فاعلم أن النفوق قد جعلك تطفو 

وأصبح اجلميع يعرف رائحتك ومن 
أي مجرور تتغذى عليه وعليك أن تعلم 

أن من تهاجمهم لست ندا لهم فهم ال 
يأكلون »اجلموم«.

إن كنت ال تعلم أنهم يستغلونك لتنفيذ 
أجنداتهم فلن ألومك ألنك أثبت أنك غبي 

وال تستحق حتى النظر إلى وجهك، 
وإن كنت تعلم أنك تنفذ أجندة فحينها 
ال متارس الوطنية فأنت مجرد وسيلة 
تنظيف أماكن ال يستطيعون االستغناء 

عنها بعد أكل »اجلموم« بساعات.
أدام اهلل سقطاتكم املتكررة لتكشفكم 

وتكشف املجارير التي تغذيكم وال دام 
من كان وسيلة للتنظيف وهو يعلم عن 

ذلك..

)األمن ـ األمان ـ االستقرار( هي هاجس 
شعوب ودول العالم عامة، والشعوب 

والدول العربية واإلسالمية خاصة، فإذا 
قلت أو اضمحلت أو انعدمت تلك الثالثة 

نتجت كوارث، وفواجع، وتدمير لهذه 
الشعوب وتلك الدول.

ولذا تعمل الدول وقادتها دائما على 
ثبات ودعم تلك األعمدة الثالثة )األمن 
ـ األمان ـ االستقرار( بطرق ووسائل 

متعددة، كل حسب منهجه وطاقته 
وقدراته.

وانطالقا من هذا اجتهت أنظار العالم 
الى الرياض ـ عاصمة اململكة العربية 
السعودية الشقيقة التي انطلقت على 

أرضها القمة السعودية ـ األميركية 
برعاية ملكية سامية من خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
مع رئيس الواليات املتحدة األميركية 
دونالد ترامب، تعقبها قمة خليجية، 

ثم قمة إسالمية بحضور ملوك وأمراء 
ورؤساء وقادة الدول اخلليجية والعربية 

واإلسالمية.
ان الشعوب العربية واإلسالمية تتطلع 

وتترقب ما ستسفر عنه تلك القمم، فهي 
تتمنى ان يسود العالم األمن واألمان 

واالستقرار، خاصة في ظل الصراعات 
التي عانتها وما زالت تعانيها حتى 

بعض تلك الدول، من حروب وثورات، 
وانفالت لألمن، وذهاب لألمان، وتدمير 

للبنية التحتية لها، وقتل وتشريد 
وتهجير للماليني.

هذه القمم لها أهداف كبيرة بعد تزايد 
األحداث الساخنة في املنطقة على 

مدار السنوات األخيرة، ولذا فإن هذه 
الفواجع والكوارث حتتاج الى قرارات 

مصيرية وتوصيات إلنهائها، لتعود تلك 
الشعوب والدول الى العمل، وبدء عجلة 

اإلنتاج والتنمية في الدوران مرة أخرى، 
ولذا الكل يتطلع بأمل وتفاؤل ورجاء ملا 

يعقد اآلن.
ونتساءل: هل ستسفر تلك القمم عن 

آمال وتطلعات الشعوب؟
اللهم احفظ بالدنا العربية واإلسالمية، 

وقادتنا ووفقهم ملا حتبه وترضاه.
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م.طارق جمال الدرباس

د.سالم إبراهيم السبيعي 

قبل وأثناء شهر رمضان »مالك محط ريل« بسبب 
االزدحام في اجلمعيات التعاونية ومراكز التسوق، 

وكأن استعدادات شهر رمضان تكون لتمويل البيت 
باملالچله فقط!

ال أجد تفسيرا عمليا ومنطقيا للحرب الضروس التي 
حتدث قبل رمضان وأثناءه، إال أنها عادات استهالكية 

وتبذير وتبديد وهدر وإسراف يخالف تعاليم ديننا 
احلنيف.

املنطق هو أننا في شهر الصيام نأكل أقل، فقد 
استغنينا عن وجبة من الوجبات الثالث إلى وجبتني، 
ما يعني أن استهالكنا الغذائي يجب أن ينخفض إلى 

الثلث، لكن الواقع هو أن استهالكنا يرتفع أضعافا 
مضاعفة.

هناك إسراف في الطعام على املائدة الرمضانية في 
أغلب بيوتنا، رغم أن اهلل سبحانه وتعالى قد أمرنا 

باالقتصاد وعدم اإلسراف.
هي دعوة صادقة مني لك عزيزي القارئ، لنحاول 
احملافظة على أال نكثر في الطعام عن احلاجة، وفي 

النهاية من يستقبل هذا الطعام هو سلة املهمالت.
هناك مبادرات جميلة انطلقت في رمضان كالثالجات 

عند البيوت واملساجد الستقبال الطعام الزائد وإيصاله 
للفقراء، باإلضافة إلى موائد إفطار الصائمني وهي من 

عادات أهل الكويت.
علينا أن نتذكر أننا عندما نكثر في الطعام فهناك 

بيوت ال جتد لها طعاما تفطر به، وشهر رمضان شهر 
لتهذيب النفس واإلحساس بالفقراء، كما هو شهر 

الطاعة والعبادة، فال جنعل هذا الشهر لبطون ممتلئة 
وقلوب من الطاعة فارغة.

اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، واجعلنا فيه من 
عتقائك من النار.. ومبارك عليكم الشهر مقدماً.

كم متنيت أن أقبل رأس سمو أميرنا املفدى وأقول له:
شكرا على مشاركة سموكم في قمة العزم بشخصكم 
الكرمي وبخطاب سموكم اجلزل الصريح، فرغم عناء 

السفر كفيت ووفيت ألجل الكويت. 
كذلك كم متنيت أن أقبل رأس جاللة خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز على هذا اإلجناز 
العظيم الذي سيخلده التاريخ كدرس من دروس السياسة 

واالقتصاد وعلم القيادة. إن سياسة اململكة العربية 
السعودية خلفها فريق من العباقرة بقيادة جاللة امللك 

سلمان.
ال أدري من أين أبدأ! هل من بداية ُحسن اختيار جاللته 

لولي العهد وولي ولي العهد مبا يناسب العصر وعنفوان 
الشباب؟ أم أبدأ من اتخاذ قرار تشكيل التحالف العربي 

لنصرة الشرعية في اليمن وحماية حدود أرض احلرمني 
الشريفني اجلنوبية من »أبرهة هذا الزمان«، كيف مت 

بهذه السرية التامة والترتيب العجيب، وساعة الصفر 
الدقيقة التي شهد لها العدو قبل الصديق؟، أم أبدأ من 

سياسة االحتواء التي انتهجتها اململكة بهدوء تام، فكلنا 
سمع بتصريحات الرئيس دونالد ترامب في حمالته 

االنتخابية حول اتهام املسلمني باإلرهاب ومنع العرب 
واملسلمني من دخول أميركا، كذلك مطالبته مببالغ مالية 

)إتاوة( نظير حماية دول اخلليج، عدا عدم إملامه مبشاكل 
الشرق األوسط ولديه فكرة مغايرة عن الواقع، لدرجة أن 
كل املسلمني والعرب كانوا ال يتمنون جناحه، لكن ما أن 

تسلم الرئيس ترامب السلطة حتى بدأت سياسة السعودية 
تعمل وفق منهج دستورها )القرآن الكرمي(، كما في اآلية: 
)وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم...(، فبدأت وفود 
السعودية للواليات املتحدة تتوالى على أعلى املستويات، 

»وكلنا يعلم أن سياسة الواليات املتحدة تديرها مؤسسات 
ثابتة ال تتغير بتغير األشخاص«، لكن كسب الصداقات 

مقدم على العداوات، وال بد للحقائق أن تعرف، فإن 
جاء احلق زهق الباطل، لذلك عملت السياسة السعودية 

»بدستورها القرآني« بقول اهلل عز وجل: )ادفع بالتي هي 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم(، 
فنجحت باالحتواء وتغيير الصورة لدى الرئيس، وما 

خطاب الرئيس ترامب في هذه القمة إال دليل على ذلك. 
ليس هذا فحسب، بل كيف تطفئ السعودية النيران 

التي أشعلها الرئيس ترامب في عقول األميركان، حني 
وصم املسلمني باإلرهابيني، وسمح لشعبه مبقاضاة دول 

املسلمني، وملّح مبطالبته بأموال دول اخلليج، فما كان 
خلادم احلرمني إال أن وضع منهجا دقيقا يعالج به كل 
ما خلفته احلمالت االنتخابية األميركية، فدعا الرئيس 

ترامب الى زيارة السعودية، ورمبا حرص جاللته على أن 
تكون بالد احلرمني الشريفني أول زيارة خارجية لترامب، 

احتراما وتقديرا للمسلمني و»حتسني الصورة«، وحتى 
يثبت جاللة امللك سلمان قوة السعودية املعنوية استطاع 

أن يجمع رؤساء 55 دولة عربية وإسالمية آسيوية 
وأفريقية كدليل على أن للملكة مكانة عالية ومتلك قوة 

كامنة تظهر عند احلاجة، بهذا التكتيك الذي حدده جاللته 
باستقطاع وقت من رؤساء الدول اإلسالمية للتواجد في 
السعودية بوقت واحد، دليل على أن للمملكة قدرة على 

إنشاء وقيادة حتالف سياسي أو اقتصادي بأي وقت 
تشاء »مثلما التحالف العسكري«. 

في هذه القمة، صرح الرؤساء املسلمون، على اختالف 
دولهم وأنظمتهم، بأنهم بريئون من اإلرهاب وأنهم أول 
من اكتووا به وأنهم اشد حرصا على محاربته، وحددوا 
منبعه ومن ميوله، واتضحت الصورة للرئيس ترامب، 

فبادرت السعودية بإنشاء مركز االعتدال حملاربة الفكر 
الضال وسيكون مقره الرياض.

وحتى يكتمل املنهج السعودي املقرر لـ»االحتواء« سيعود 
الرئيس ترامب الى وطنه محمال مبشاريع مليارية ضخمة، 
اقتصادية وصناعية تخدم السعودية وأميركا معا، وتعود 
بالنفع على البلدين »دون أن تذهب هباء كما كان يتوقع 
البعض«، لقد حركت أميركا السياسة ملكاسب اقتصادية، 

في املقابل استفادت السعودية من االقتصاد ملكاسب 
سياسية وصناعية ومعنوية.. »حط فلوسك بالشمس، 

واقعد بالظل« مثل شعبي.
هلل درك يا مملكة العروبة واإلسالم، وأطال اهلل عمرك يا 

خادم احلرمني الشريفني.

شهر رمضان 
االستهالكي

»قبلة.. على رأس 
قادتنا في قمة 

العزم بالرياض«

هندس

ملن يهمه األمر

ذهبت قبل 25 عاما إلى جاكرتا الفتتاح 
مسجد، وعندما زرت السفير علي زكريا 

األنصاري قال: أنصحكم باالهتمام 
بالتعليم. وأيدت نصيحته، ثم خرجت 

بعدها مع مدير اجلمعية اخليرية املنفذة 
للمسجد، وذكرت ما قاله لي السفير، 

فقال: كالمه صحيح، فيستطيع املسلم 
الصالة في أي مكان، لكن الفقراء ال تتوافر 

لهم سبل التعليم. وأشار في الطريق إلى 
كنيسة، وقال: هي الوحيدة في كل املنطقة، 

لكنهم يقومون بكفالة التعليم والعالج 
للفقراء، ويقولون لهم هذا هدية من املسيح 

گ.
أذكر هذه الرواية النشغال العديد من 

املؤسسات اخليرية في العالم في أمرين 
رئيسني: اإلغاثة التي أشغلنا بها جتار 

احلروب، واملساجد بناء على طلب 
املتبرعني، للحديث الوارد بها، ويأتي بعدها 
األيتام والتعليم والصحة.. وغيرها، وقليل 

منها ما كان يهتم بالتنمية البشرية، رغم أن 
االهتمام باإلنسان هو األصل.

وهناك إجماع على أولوية االهتمام 
بالتعليم، فمن يتعلم سيهتم بصحته 

وأسرته ودينه ووطنه، وستكون فرص 
العمل لديه أكثر، ويستطيع أن يخدم 

مجتمعه في عدة ميادين.
كما أن التعليم في دول غير املسلمني، 

سيحفظ لألجيال القادمة دينهم، ويحفظهم 
من الزلل، ويعزز لديهم القيم اإليجابية، 

ويرسخ مفهوم املواطنة، واحلقوق 
والواجبات.

وحتى دول أوروبا الغربية ذات املستوى 
العالي من التعليم، فإنها حتتاج إلى إسناد 

تعليمي وتربوي، ملا فيها من سلبيات 
قيمية، مثل: اإلباحية املشروعة في تلك 
البالد، وممارسة الرياضة املختلطة مبا 

فيها السباحة، وحتى لو كانت غير مختلطة 
فالعورات منكشفة، وتعليم اجلنس، 

ومن خالله يتم ترويج اعتبار ممارسته 
دون زواج أمرا عاديا، وحتى الشذوذ 

واملثليني )أو املخنثني( أصبح أمرا عاديا في 
املدارس.. وغير ذلك.

كما أن املجتمع املسلم بشكل عام يحتاج 
إلى دورات تدريبية وتأهيلية في مجاالت 

عديدة، فالتعليم ال يقتصر على املناهج 
املدرسية فقط، بل هو أوسع من ذلك 

بكثير.
ومع مراعاة الفروق بني البلدان 

واملجتمعات، أقترح تركيز املتبرعني على 
دعم املشاريع اآلتية:

1 - تعليم وتدريب احملتاجني بشكل عام، 
علميا ومهاراتيا وحرفيا )كفالة طالب(.

2 - انتقاء النخب املتفوقة علميا وذهنيا 
وقياديا، ودعمهم الستكمال دراساتهم 

اجلامعية والعليا )كفالة طالب متميز(.
3 - تدريب املعلمني في املدارس التي تخدم 

املسلمني )كفالة معلم(.
4 - تعليم اللغة العربية والتربية اإلسالمية 

والقرآن الكرمي.
5 - تقدمي دورات تدريبية وورش عمل 

في مختلف املجاالت، للعاملني في املراكز 
اإلسالمية، وطلبة العلم، والشباب.

وال يكون ذلك إال من خالل التسويق 
اإلعالمي والشرعي لها، وإنشاء وقفيات 

خاصة للتعليم، ولعلي ال أبالغ إن قلت إن 
األولية اآلن ألوروبا كونها بالد هجرة، فمن 
املعروف أن اجليل الثالث من املسلمني في 
أوروبا مهدد بضياع دينه وثقافته وقيمه 
وأخالقه، بسبب طبيعة الثقافة األوروبية 

املنفتحة زيادة عن اللزوم، ويحتاجون 
جلرعة تربوية زائدة إلبقائهم على دينهم 

وقيمهم.
ولنا في جتربة د.عبدالرحمن السميط، 

رحمه اهلل، نتائج مبهرة، عندما اهتم 
بالتعليم، فكان في العديد من الدول 

االفريقية أطباء وأساتذة جامعات وسفراء 
ووزراء من أيتام جمعيته، الذين كفلهم 

تعليميا في جامعات متميزة.
لذا.. هي دعوة ألهل اخلير للتبرع لدعم 

التعليم بشكل كبير، تطبيقا لقاعدة: »البشر 
قبل احلجر«، و»الساجد قبل املساجد«.

د.عصام عبداللطيف الفليج

هل تبرع 
املدارس أهم 
من املساجد؟!

آن األوان

عرفت قمة ريو التي عقدها األمم املتحدة 
في العاصمة البرازيلية عام 1٩٩2 باسم قمة 

األرض، وكانت األولى من نوعها حجما 
ومتثيال، ومتحورت القمة حول نقاش 

الوضع البيئي العاملي املتأزم، واستحقت 
عن جدارة كما قلت تأثيرا ومشاركة وحجما 

ذلك االسم.
لكن قمة الرياض األخيرة تستحق تاريخيا 
وجغرافيا وسياسيا وتأثيرا أن حتمل لقب 

قمة األرض، بل تستحق ان حتمل لقب قمم 
األرض الثالث، فقد جمعت اهم األقطاب 
عامليا وإقليميا وإسالميا في وقت زمني 

قصير، وفي مساحة زمنية ضيقة ما كانت 
لتتحقق لوال انها عقدت في اململكة العربية 

السعودية وبرعاية كرمية مباشرة من 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
قمم األرض الثالث التي شهدتها العاصمة 

الرياض خالل مساحة زمنية ال تتعدى 
الـ 4٨ ساعة جمعت كل األبعاد السياسية 

املتاحة في الشرق األوسط وما وراء الشرق 
األوسط إقليميا وعربيا وعامليا لتأخذ 

طابع األبعاد الثالثة. وما خرجت به من 
اتفاقات وتفاهمات وصفقات بني كل الدول 
واألقطاب املشاركة يعني أن املنطقة مقبلة 
على تسويات سياسية جذرية تغير واقع 
املنطقة من اخلليج الى احمليط مبا يصب 

في صالح شعوب أبناء جميع دول املنطقة 
العربية، ومبا يعدل من بوصلة االنحراف 
السياسية التي شهدتها املنطقة منذ العام 
2٠٠3، ويعيد دفة القيادة وتقرير املصير 

وحتديد األولويات بحكومات وشعوب 

املنطقة بعيدا كل البعد عن جتاذبات القوى 
العاملية، بل يحدد مسارات واضحة إلصالح 

شامل من شأنه أن يعيد توازنات القوى 
وبالتالي يعيد الهدوء السياسي إلى املنطقة 

ككل.
قمة الرياض، أو باألصح قمم األرض 

الثالث التي عقدت في الرياض ستكون 
ومبا خرجت وانتهت إليه من قرارات 

خارطة طريق لتعديل االعوجاج احلاصل 
في املنطقة، وهو تعديل ستقوده اململكة 

العربية السعودية خالل الفترة القادمة 
وتساندها فيه دول اخلليج، وللعلم كان 

لتوحد كلمة دول اخلليج في القمم الثالث 
التي شهدتها الرياض دور كبير في سرعة 
بلورة تلك القرارات لتخرج كمواثيق ملزمة 
وحازمة وواضحة املالمح برسائل ال تقبل 
الشك للقوى اإلقليمية األخرى كجمهورية 
إيران اإلسالمية، وهو ما يعني أن السياسة 

الهادئة واملتزنة التي اتبعتها دول اخلليج 
في مواجهة التمدد اإليراني آتت أكلها 

وجنحت في أن تعيد األمور إلى نصابها 
مجددا.

اململكة العربية السعودية أعادت في قمم 
الرياض الثالث التأكيد على حجمها الريادي 

والقيادي في املنطقة، وأوضحت بشكل 
صريح ال يقبل اجلدل انها العب رئيسي 
ليس في املنطقة أو اإلقليم أو املنطقة بل 

في العالم أجمع، وأنها حجر أساس ال ميكن 
إهماله أو التغافل عنه في أي مشروع 
سياسي ألي قوى سواء كانت إقليمية 

أوعاملية في املنطقة، وأكدت أن الرياض 
مفتاح رئيسي ألي تغيير مقبل أو محتمل 

أو قائم في املنطقة، وأن دول اخلليج ككل 
لم تعد العبا احتياطيا بل العب رئيسي 
يجب أخذه بعني االعتبار وبشكل جدي 

قبل اتخاذ أي قرار أو دخول في املنطقة 
أو اإلقليم.

فألكثر من 1٠ سنوات اعتقدت اجلمهورية 
اإليرانية انها الالعب اإلقليمي الوحيد 

واألعلى كعبا وما ساهم في ذلك االعتقاد 
صمت الدول الكبرى وعلى رأسها الواليات 

املتحدة األميركية في التغاضي عن حالة 
التمدد العسكري اإليراني في أكثر من 

اقليم، أما بعد عاصفة احلزم كإجراء 
خليجي دفاعي وقائي وبعد قمم الرياض 

الثالث فإن الصورة قد اتضحت جيدا بأن 
إيران مجرد العب بني مجموعة من الالعبني 

السياسيني في معادلة سياسية معقدة وان 
متددها العسكري ودعمها اللوجيستي 

في مناطق صراع عربية يجب ان يتوقف، 
وأعتقد أنه وبعد نتائج قمم الرياض الثالث 

سيتغير املوقف اإليراني من الشرس العالي 
النبرة إلى املوقف املهادن الذي سيلجأ إلى 

القنوات الديبلوماسية حلل أي مشكالت 
عالقة بينها وبني دول اخلليج ككل.

األيام القليلة املقبلة ستثبت أن ديبلوماسية 
اململكة العربية السعودية والكويت ودول 

اخلليج جنحت في إعادة األمور إلى نصابها 
الصحيح، وأن تهور السياسة اإليرانية 

في التدخل املندفع مبناطق الصراع 
احملتدمة في سورية واليمن والعراق كان 
خطأ استراتيجيا ستدفع ثمنه اجلمهورية 

اإلسالمية اإليرانية من مستوى حجم قوتها 
اإلقليمية. 

waha2waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

قمم األرض 
الثالث
 في الرياض.. 
وانحسار
املد اإليراني
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»من املعاناة يتولد اإلبداع« عبارة يحفظها 
ويلوكها الكثيرون منا، وتهيمن على ذهنيات 

أكثر الناس في مجتمعاتنا البائسة حيث 
االعتقاد السائد بأن اإلبداع وليد الفقر واأللم 
وأن املوهبة مرتبطة باحلرمان واملرض، حيث 

يتوجب على املبدع العربي أن يقدم إنتاجه 
إلى النقاد أو احملكمني مشفوعا بشهادة طبية 
تفيد بأن األديب الواعد »كحيان بن طفران« 

مريض وكذلك شهادة مصرفية تفيد بأن 
اسمه مدرج في قائمة صندوق املعسرين، 
باإلضافة إلى شهادة من املختار تؤكد أنه 

سليل أسرة كادحة تكثر فيها األمراض وال 
تعرف التجارة أو األسواق. وكأن املواهب 
وامللكات تتولد في اخلرائب املعتمة أو في 

املشافي ال في العقول احلية املبدعة!
> > >

ينتشر ثالثي اجلهل والفقر واملرض 
في عواملنا العربية بسبب غياب احللول 
االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية، 

لذلك ابتكرت الذهنية اجلمعية حيلة تخفف 
بها عن الطبقات املعدمة بترويج املفاهيم 
املغلوطة املناهضة للغنى والصحة، حيث 
اإلبداع لصيق الداء والعوز كما أن الذكاء 

قرين الفقراء واملرضى. أما الثري فال ميكن 
أن يبدع، والذي ولد وفي فمه ملعقة من 

ذهب محروم من املوهبة األدبية أو الفنية أو 
العقلية، فال ميكن لألصحاء أو أبناء األثرياء 

أن يتقنوا الفنون التشكيلية أو العزف 
املوسيقي أو كتابة الروايات العظيمة أو الفوز 

في لعبة الشطرجن، فتلك مهمة احملرومني 
املعدمني القادرين وحدهم على التميز 

والتفوق!

> > >
إن انتشار هذه النظرة العدائية لألغنياء 
في العالم العربي وعدم االعتراف بقدرة 

الغني على اإلبداع، يعود إلى توافر احلسد 
)املجاني( الذي يدمدم في الصدور ضد 
األثرياء )فقط ألنهم أصحاب ثروة( رغم 

أن الذاكرة الثقافية العربية تعج بالعديد من 
األسماء الشهيرة والرائدة واملؤثرة في عالم 
اإلبداع هم من املوسرين وسكان القصور. 
وقد يكون من املناسب التذكير بأن الوفر 
املالي واليسر ورغد العيش، عوامل تسهم 

في خلق حالة مستقرة متنح املوهوب فرصة 
أكبر لإلبداع فهو قادر على صقل موهبته 
ورعايتها وتطويرها بالتحصيل العلمي أو 
بالتفرغ ملمارستها، وذلك وضع ال يتوافر 

للفقير املعدم. 

www.salahsayer.com
@salah_sayer
صالح الساير 

بقلم األديب: 
كحيان بن 
طفران

السايرزم


