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يقول: مخطئ من يعتقد أننا نكثف مســعانا للتقرب إلى 
اهلل زلفا في املناســبات الدينية فقــط حتى نضاعف الدعاء 
وجنهر بالتهليل وتتسع حناجرنا بالتكبير هلل، وتسير مجبرة 
أقدامنا للمساجد فتشرع أبوابها وتعانق أضوائها األفق البعيد، 
وتصدح مآذنها بأعذب القول، وتنشــغل املصاحف بتالوتها 
والتمعن مبعانــي محتواها وهي منثورة على أكف املصلني 
عربا كانوا أو عجم أو آسيويني وغيرهم، فتطهر أجواؤنا من 
طيب احلديث وصدق النوايا، وهذا ثبات فينا ال دسيس علينا.
ليس فقط في املناســبات الوطنيــة يفيق الغلو فينا حبا 
للوطن وتنتشــي أفئدتنا طربا لألناشــيد وأهازيج وأفراح 
الكويت فتجنح بنا تطرفا باملواطنة فالوطن جزء من تكوين 

ما أرضعتنا أمهاتنا منه.
ليس منصفا من يدعي أن احملاضرات والدروس الدينية 
جتدول وندوات الفكر تبرمج وتتســع معاني القرآن شرحا 
ونغرف من فقه الشــريعة معاني جمــة وتتضاعف أجوبة 
الســائلني احليارى عن أحكام شريعتهم السمحة في ترتيب 
حياتهم، وتنشغل هواتف املفتني وعلماء التفسير للرد على 
الساعني حرصا في تطبيق أحكام دينهم أثناء حلظات التوبة 
والندم فقط، بل هو أصل فينا ال تأصيل الجئ علينا وثقافة 

مجتمع استوطنت بتراب كاظمة وانغرست برمال الكوت.
يضيف: من غير اإلنصاف من يعتقد أن جلوء النســاء 
لالحتشام وإسدال أثواب الفتيات وتغطية شعور املراهقات 
في أيام معدودة للحج أو ساعات مكتوبة ألداء العمرة، بل هو 
التزام شرعي وعقائدي ألفراد مجتمعنا مصداقا لقول احلق 
تبارك وتعالى )يأيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني 

يدنني عليهن من جالبيبهن ـ األحزاب: 59(.
 ليس صحيحا في وقت العبادة والتذكر والسجود والركوع 
والتدبر تخرس أفواه املتحرشني واملتسكعني من اجلنسني في 
األسواق وامليادين العامة وتكف أكتاف الرجال عن الطرب نشوة 
وتسكت عن الزفان حركاتها وعن األحلان إيقاعاتها و»تزجنر« 
خصر النساء تلويا وهزا ويتوقف املتحلطمني والناقمني عن 
الهذرة، ويحتجب الغشاشــني عن مضمار وميادين ألعابهم، 
وتصفد أيدي الســراق وتكبل أفواه املنشقني ويلتزم أفراد 
مجتمعنــا بتطبيق معايير الســلوك املهني واألخالقي وفق 
إطار ومواثيق الشرف والعفة في جميع أعمالنا املبنية قيمها 
على مبادئ االحتــرام والتقدير، والعمل وفق أعلى املعايير 
األخالقية في تعاملنا مع اآلخرين ســواء من حلمتنا أو ممن 
يعيشون بني كنفنا والتحلي بالنزاهة واألمانة املالية وغرس 
ثقافة االحترام املتبادل لآلراء املختلفة وقبول اآلخر دون أن 
نفكر يوما باحتقار ما يقول أو تســفيه منطقه إمنا هي جزء 
ثابت يحتل من مقومات تكوين شخصيتنا حيزا متمركزا في 

ماهية التعريف مبكوناتها.
سألته: ما دليلك؟ قال: اقرأ بتمعن قول احلق تبارك وتعالى 
)وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها ـ النحل: 18(! وليكن لديك 
القدرة على إجــراء املقارنات العادلة مع من هم حولك لترى 
وتدرك عظيم قدرك وكرم اخلالق في نعمته عليك، ولتتعرف 
على ماهيتك وحدود آدميتك حتى تدرك من أنت؟ فأخالقياتنا 
وقيمنا ومبادئنا متأصلــة ومتجذرة في حقيقة أصولنا، أما 

التحضر واالنفالت فهو متأرجح فينا.
لكن..؟

هل كل معشوقة هي ليلى؟!
واذا كانت ليلى املعشوقة فهل كل قيس هو العاشق؟!

واذا ســلمنا بأن قصة عشق قيس وليلى هي من اعظم 
واروع قصص العشق على االطالق!

فأي عشق هذا واي معشوقان هما؟!
في قراءة لقصة قيس وليلى يتضح لنا انهما ابنا عمومة 
ولدا معا وتربيا معا، ولم يفترقا حتى ســن البلوغ؛ ألنه في 
هذه السن يقوم العرب بفصل البنات عن اقرانهم من الشباب، 

وهنا افترقا وان كان فراق على أمل اللقاء!
الى ان دخل قيس في احملظور وأنشــد في ليلى الشعر 
الــذي ذاع صيته بني العرب، مما اغضــب والدها فقرر ان 
يزوجها آلخر، فقيس شــهر بها ولن يكون جديرا بها، ومن 
عادات العرب أنذاك اال يتم تزويج العاشــقني ملا له من العار 

والفضيحة!
فتزوجت ليلى مرغمة ممن اختاره والدها، فصعق قيس 
وهام على وجهه في الصحاري لينشد فيها من الشعر اكثر 

مما قال!
فذاع صيتهما بني العرب وتناقلوا شعر قيس مبعشوقته 
ليلى، ليسجل قيس ملحمة عشق لم يعرفها التاريخ من قبله.
ويــروى ان والد قيس ذهب به الى احلج، وقال له: تعلق 
بأستار الكعبة واسأل اهلل ينسيك عشق ليلى، فتعلق قيس 
بأســتار الكعبة قائال: اللهم زدنــي لليلى حبا وبها كلفا وال 

تنسني ذكرها أبدا!
ويحكى ايضا أن قيس قد التقى بورد بن محمد العقيلي 
الثقفي زوج ليلى في يوم شات شديد البرودة وكان جالسا 
مع كبار قومه، حيث أوقدوا النار للتدفئة، فأنشده قيس قائال:

بربــك هــل ضممــت إليــك ليلــى
فاهــا قبلــت  او  الصبــح  قبيــل 

وهــل رفــت عليــك قــرون ليلــى
نداهــا فــي  االقحوانــة  رفيــف 

فقال ورد: أما إذ حلفتني فنعم.
فقبض قيس بكلتا يديه على النار ولم يتركها حتى سقط 

مغشيا عليه!
وعــن وفاته يروى أن امرأة كانــت حتمل له الطعام إلى 
الصحراء كل يوم وتتركه فإذا عادت في اليوم التالي لم جتد 
الطعام تعلم انه مازال حيا، وفي أحد االيام وجدته لم ميس 
الطعــام فأبلغت أهله فذهبوا يبحثون عنه حتى وجدوه في 
واٍد كثير احلصى، وقد توفي ووجدوا بيتني من الشعر عند 

رأسه خطهما بإصبعه هما:
والقفــر  املهامــة  أحجــار  توســد 

الصدر  القلب مندمــل  ومات جريــح 
فيــا ليت هــذا احلــب يعشــق مرة

فيعلــم مــا يلقــى احملب مــن الهجر
وبوفاته سجلت نهاية اروع قصائد العشق وانتهت اقوى 

واعنف قصص العشق.
2/1 كلمة:  قيس بكى معشوقته ليلى فأبكى العاشقني!

أشــكر جريدة »األنباء« مشاركتها 
املسؤولية االجتماعية للسماح لنا بتوفير 
مساحة خاصة للمساهمة في رفع وعي 
القارئ واملجتمع لكتابة حتديات وإجنازات 
مجتمع ذوي اإلعاقة واملتعلم بشكل عام٬ 
وأتأمل املساهمة من خالل »األنباء« العزيزة 
التي ال تدخر جهدا في استقطاب اخلبرات 
املتميزة والتي تنم عن حنكة إدارية عالية 
في بناء لبنات معرفية وسلوكية تؤثر بشكل 

إيجابي وتزيد من ارتقاء وطننا الغالي.
اخترت اسم »حتدي وإجناز« ملا للفرد 
في هــذه احلياة من حتديــات تواجهه 
باستمرار منذ مولده وحتى وفاته٬ فقد 
يتغلب عليها باإلجناز وقد تغلبه بالهزمية، 
وبني هذه وهذه حتد جديد٬ وتتوافق أهمية 
الكتابة عن فئة ذوي اإلعاقة ملا يرسم من 
استراتيجيات ويدار من نقاشات في مجتمع 
ذوي اإلعاقة من قضايا الدمج والتعليم 
الشامل ومدى تأهيل اجلهات املرتبطة بهذه 
املواضيع احلاســمة٬ وسنتناول كيفية 
إدارة برامــج الفئات اخلاصة في جميع 
املجاالت٬ وتسليط الضوء بشكل جدي 
على التحديات التي أمامها ورسم خارطة 

طريق حتقق لها اإلجنازات.
جدير بالذكر، أن تزامن بدء كتابة هذا 
املقال جاء مع احللقة رقم 34 من برنامج 
»حتدي وإجناز« األسبوعي اإلذاعي، الذي 
يأتيكم كل ثالثاء الساعة 11 صباحا على 
إذاعة البرنامج العام في الكويت تردد 89.5 
والذي يهدف إلى مناقشة أهم التحديات 
املجتمعية احلديثة من منظور علمي لقضايا 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأنتهز هذه الفرصة ألشــكر وزير 
اإلعالم محمد اجلبــري ووكيل اإلذاعة 
الشــيخ فهد املبارك الصباح على إتاحة 
الفرصة لتسهيل وصولنا الى فئة عزيزة 
علــى قلوبنا والتي حقيقة وجدنا تطورا 
ملحوظا للبرامــج النوعية التي تالمس 
املجتمع٬ وواقعا تثلج صدورنا  قضايا 
ردود األفعال من املهتمني واألفراد ذوي 
اإلعاقة وأولياء أمورهم وأيضا املسؤولني 
املعنيني مبراكز ذوي اإلعاقة والتي تدفعنا 
لالستمرار حتت مسؤولية مضاعفة تتبدد 
حتت الثناء وبيئة العمل واإلجناز احملفزة 
التي جندها من رجاالت الوطن املخلصني.

تتميز الكويت بنظام فريد للجمعيات 
التعاونية يتيح الفرصة ليس لتوفير وسد 
االحتياجات املختلفة ألبناء املنطقة ولكن 
أيضا لإلدارة املبدعة والتنافس إلرضاء 
املستهلكني، حيث إن اجلمعيات لها دور 
تنموي تستطيع من خالله املساهمة في 
املجتمعية وال يقتصر دورها  األنشطة 
على تنظيم رحالت العمرة وتوزيع هدايا 
املتفوقني أو القيام بالعروض التسويقية 

والرمضانية.
وهناك العديد من املجاالت التي حتتاج 
إلى املبادرات التنموية التعاونية والتسابق 
بني اجلمعيات لتنفيذها، وأعتقد أن وزارة 
الشؤون االجتماعية واحتاد اجلمعيات 
يستطيعان تنظيم جائزة الكويت للمبادرات 
التعاونية التنموية؛ لتمنح للمبادرة الفائزة 
كل عام، حسب شروط واضحة وإجراءات 
شفافة؛ الختيار الفائزين وتكرمي مجلس 
إدارة اجلمعية الفائزة على أعلى مستويات 

التكرمي.
ويجب أن تكون اجلمعيات التعاونية 
أكبر من مجرد سوق مركزي بأفرعه أو 
مشروع ربحي للمساهمني، ولكنها من 
املمكــن أن تقود التنمية في املنطقة من 
خالل مبــادرات إبداعية قد تختلف من 
منطقة إلى أخرى، ولكنها تتوافق حول 
الرغبة واإلرادة في إطالق مبادرات تنموية 
في جميع املجاالت حسب احتياجات املنطقة 
واألفكار املبدعة التي تتفق حولها آراء أهالي 
املنطقة الذين سيكونون بآرائهم ليسوا 
مجرد أصوات في انتخابات مجلس اإلدارة.

وأرجو من وزارة الشؤون االجتماعية 
واحتاد اجلمعيات أن يدرسا هذا االقتراح 
ويضعاه موضع التنفيذ من أجل تطوير 
دور اجلمعيات التعاونية، وإتاحة الفرصة 
لها للعمل كشــركاء في التنمية الشاملة 
لتحقيق كويت املستقبل، حيث إنه بذلك 
سيكون املجتمع هو الرابح في كل منطقة، 
ما يجعل املساهمني يشعرون بالتجديد 
في أنشــطة اجلمعيــات وتوجيهها إلى 
املجاالت ذات األولوية لهم ضمن منظومة 
من املعايير والشروط التي تضعها وزارة 
الشؤون وتشجع اجلمعيات على االلتزام 

بها.

»وقوع الشر خير من انتظاره«.
رأي متطرف بل هو شــديد 
التطرف، ولكنه مع األسف صحيح 

أو قريب من الصحة.
ونحن نعيش هذه األيام وكأمنا 
القول هو شــعارنا، فنحن  هذا 
انتظــار حرب واحلرب  ضحايا 

شر وال شك.
ال ندري هل ســتقوم حرب 

أم ال؟
هذا الهاجس مدمر نفسيا ومؤٍذ 
وال شك، وله أضراره ال على النفس 
البشرية فقط بل على أمن الناس 
واقتصاد الدول وخطط املستقبل.

مؤشرات احلرب أو إرهاصاتها 
مخيفة وحقيقية مع األسف وتتمثل 
التي  املريبة  في هذه احلــوادث 
حدثت ومت خاللها تفجير أو تدمير 
شاحنات نفط في خليج عمان أو 

قريبا من املياه اإلماراتية.
الذي يقف  الفاعل ومن  فمن 
وراء هذه األعمال املدمرة املخيفة؟

هل يعقل أن جرائم بهذا احلجم 
تبقى مجهولة املصدر أو مجهولة 

الفاعل؟
صعب تصديق هذا األمر وال 
ســيما مع تكرار هــذه اجلرائم 
اإلرهابية التي تؤثر على االستقرار 
العاملي وليس على منطقتنا وحسب، 

ولها تبعاتها اخلطيرة.
كيف ملثل هذه اجلرائم أن تقيد 
ضد مجهول وتطوى صفحتها، 
بينما سارق رغيف من مخبز كثير 

األرغفة يستدل عليه
 بسهولة ؟

في داخلي مــا يرفض اتهام 
بارتكاب هــذه األعمال  إيــران 
اإلرهابية، وال أظن أن لها مصلحة 
في ذلك، بل العكس هو الصحيح 
فهي لو قامت مبثل هذه األعمال 
فسوف جتر على نفسها ويالت 
وويالت، وهي فيها ما يكفيها من 

املصائب والرزايا والباليا.
هــل النظام اإليرانــي يريد 

جر الواليات املتحدة إلى احلرب 
للتخلص من مشــاكله الداخلية 
ولضمان اصطفاف الشعب اإليراني 
التصعيد  وراءه والتوقف عــن 
الداخلي واملظاهرات املناوئة له ؟

تقول الكاتبة اإليرانية شيرين 
عبادي فــي كتابها وهي تتحدث 
عن ســنوات احلرب بني العراق 
وإيران، إن النظام اإليراني اجلديد 
حينذاك، استفاد من احلرب وذلك 
من خالل وقوف الشعب وراءه، 
رغم ما كان يحمله الشــعب من 
غضب وكراهية للنظام. ولكن ملا 
قامت احلرب اصطف الشعب وراء 

نظامه.
هنــاك احتمال بــأن النظام 
اإليراني يستجدي احلرب للظهور 
مبظهر املظلوم والستعطاف الناس، 
وهو في كل األحوال خاسر سواء 
قامت احلرب أم لم تقم، بل رمبا 
خسائره ستكون أقل لو أن احلرب 

قامت. 

السياحة ثقافة وجتدد نفسي 
أكثرمن7  وبدنــي، وحتصيــل 
فوائد،العــرب لو ترتب برنامجها 
كما يفعل األجانب بدولهم الراقية 
ملواسمهم املجدولة بفترات طويلة 
تطبقها معهم شــركات ومكاتب 
متخصصة مخلصــة ملثل هذه 
العشوائية  املواسم، ال تصاحبها 
املزاجــي، وال محاكاة  باالختيار 
مظاهــر األســفار واجلــوالت 
للتعرض للنصب والسرقات! وال 
كثرة التجــوال للمدن الصاخبة، 
واملشبوهة من السهرات! والبذخ 
للبعض باملظاهر والعمالت للطمع 
التجاري املتنوع باملوالت اخلارجية 
واألسعار اخليالية! واملضحك غالبا 
التوجيهــات والتنبيهات  لبعض 
بداخل الفنادق واملطاعم والعمارات 
وأحيانا الباصات والقطارات وأمثالها 
العربية  باللغــة  عبارات مكتوبة 
)احذروا اللصوص ـ أو السرقات 
ـ أو النشاالت وغيرها من التنبيهات 

حتديدا للسواح العرب واخلليجيني 
بالذات!( سببها وأساسها طريقة 
وطبيعة مظاهر سواحنا باخلارج 
ونقل ثقافة فوضى تداخل الثقافات 
لألجانب لدرجة الشكوى واالمتعاض 
من جتمعاتنا املشبوهة! واستباحة 
املقاهــي واملنتزهات  جلســات 
األوروبيــة وغيرها بفوضى من 
فقد الــذوق بالتعامل مع ثقافات 
تلك الشــعوب الراقيــة، وأحيانا 
دون ذلك لتكون التعامالت باملثل 

بالتحديد لناطقي لغة القرآن الكرمي 
ومخالفي شريعته؟! مبظاهر مؤسفة 
تكررت مشاكلها وحتولت لكارثة 
سياحيه بدال من متتع ومكاسب 
موسميه غير سوية! فهل تتعدل 
تلك األحوال لنكون باخلارج سفراء 
مثاليني ألوطاننا! بدل القيل والقال 
وزعفــران وبهار )أم عليوي( مع 
الســفارات اخلليجيــة والعربية 
باخلارج كما هم قروبات الباصات 

السياحية الدولية! 

بأجــواء ومصايف  للتمتــع 
ومتاحــف ومطاعــم ومطارات 
وطائرات ومالعب األجانب الراقني 
تسلسال وانتظام بتطبيق االلتزام 
بالنظام السياحي املطلوب، ولتكن 
مســابقة بدايتها شعوب التعاون 
للملتزم بشــروطها  اخلليجــي 
املطلوبة مواســم مجانية الحقة 
ألوطان سياحية عربية وأجنبية 
تبرمجها وزارات السياحة بدولنا 
اخلليجية لعشرة سنوات ثم توسع 
خارطتها وبرامجها لشعوب خليجية 
وعربية لســواحها األكثر ترتيبا 
السياحي اخلالي من  التعامل  في 
العثرات السياحية العاملية، لتنقل 
الفكرة ألوطاننا العربية كافة داخل 
مصايفنا احلزينة بظروفها احلالية 
حكاما ومحكومني. سدد اهلل خطاهم 
للخير السياحي املنشود، املرصود 
كثروة وطنية وفق طبيعتنا اخلالبة 
صيفا وربيعا وشتاء سياحة عربية 

100% آمني.

انتقدت حملة إسقاط القروض 
وعاتبتهــم أنهم وقفوا على خط 
ونهج واحد ولم يتغيروا ويبدعوا 
بأساليبهم للوصول ألهدافهم املعلنة 
والواضحة والصريحة وهي إسقاط 

القروض التي أنهكت املواطنني.
اقتراحي لهم سيؤدي تقريبا 
لنفس هدفهم وهو التخفيف عن 
كاهل املواطنني ولن يكلف احلكومة 
البدء  أقترح عليهم  فلسا واحدا. 
بحملة اســمها »شوف شغلك« 
باألمور  املعنيني  للوزراء  موجهة 
التي تؤثر على املستوى املعيشي 
للمواطن والتي تتحكم في ميزانيته 

الشهرية سلبا وإيجابا.
٭  حتسني مســتوى التعليم 
احلكومي فال يضطر رب األسرة 
إلنفاق ربــع راتبه على الدروس 
اخلصوصيــة. تصــوروا هذه 
الدروس اخلصوصية التي أصبحت 
من صميم ثقافتنا لدرجة أن إحدى 
املؤسســات احلكومية لها دعاية 
لتســويق منتجاتها في رمضان 
يظهر فيها مــدرس خصوصي 
يدرس أحد أبناء العائلة )شــلون 

طافت عليهم ما أدري(.
٭  االرتفاع مبستوى اخلدمات 

الصحية فال يضطر املواطن لدفع 
50 دينارا لعيادة خاصة فقط لفتح 
ملف. فقط ليدخل على دكتور كان 
يداوم صباحا في مستشفى حكومي 
لكن الوصول له صعب بسبب آلية 
املواعيد الغريبة التي تتبعها وزارة 
الصحة، فمواعيدها شهران وثالثة، 
وعندما تذهب للعيادة اخلارجية ال 
جتد أكثر من 7 أشخاص. تصوروا 
كل محافظة في الكويت فيها مركز 
أسنان تخصصي جترى فيه شتى 
أنواع عمليات األســنان املعقدة 
ومليء بأطباء أجانب من أوروبا. 
لكن القليل يفضل الذهاب لعيادة 
أسنان خاصة )تصلخه( ربع راتب 

ليييش؟

٭  رقابة صارمة وخط ساخن 
من وزارة التجارة على أســعار 
الســلع الغذائية ومنع الوسطاء 
سواء في األغنام أو اخلضراوات 
أو حتى املالبس التي أســعارها 

أكلت األخضر واليابس.
٭ حملة شاملة من مرابط الغنم 
في صفاة الغنم في كل احملافظات 
إلى شبرات اخلضرة في األندلس 
والوفرة والعبدلي للحرص على 
عدم وجود وســيط بني املواطن 

وصاحب املنتج.
٭ أصحــاب احلالل ينزلون 
حاللهم اخلامسة فجرا في الصفاة 
ليتلقفهم البنغالي ويأخذها منهم 
ثم يعود لبيعها للمواطن في مربط 

قام بتأجيره من مواطن آخر نفس 
الشيء في شبرة األندلس يأخذون 
كرتون اخليار بـ50 فلســا من 
املزارع الكويتي ليبيعوه ملندوبي 

اجلمعيات بنصف دينار.
)شيلوا( الوسيط وافرضوا على 
صاحب بسطة اخلضرة أو مربط 
الغنم التواجد في محله أو التنازل 
عنه لشاب كويتي متعطل يبحث 

عن باب رزق.
٭  البدء فــي نهج جديد في 
وزارة األشــغال قادر على حل 
مشكلة صيانة الطرق لكي ال ينفق 
املواطن كل 3 أشــهر 100 دينار 
على زجاج أمامي أو تواير جديدة.
أحد سبل حل مشكلة الطرق 
في الكويت هو حتويلها ملشاكل 
صغيرة يسهل التعامل معها بدال 
من وضــع خريطة الكويت على 
ألف طريق  طاولتك وفيهــا 46 
وحارة وتقول سأقوم بسفلتتها 
كلها. حتى آينشــتاين في زمانه 
سيتساقط شعره قبل عمل ذلك 

من هول املشكلة وكبر حجمها.
الوزير  عزيــزي  أخيرة:  نقطة 
املعني بخدمات املواطنني )شوف 

شغلك(.

الذي  التجاهل  تشــبث بذلك 
يغنيك عن الدنيا مبا فيها، واكسب 
راحتك وراحة بالك، وباألخص في 
كل ما ال يستحق النقاش فيه، كتلك 
املواضيع العقيمة التي واثقا أنت 
كل الثقــة، بأنه ال فائدة وال رجاء 
منها، جتاهلها لطاملا انك على علم 
بتلك النتائج السلبية التي ستترتب 

عليك الناجمة عنها.
التفت  اتزانك،  ولتحافظ على 
فقط إلى كيفية مواجهة نفسك والتي 
تستحق منك االعتناء واالهتمام بها، 
لتتجاوز كل ما يؤذيها ويزعجها.

وابتعــد كل البعــد عن تلك 
اخلطوات الطويلة التي إلى الوراء 
سترجعك وتستنزف من طاقتك، 
تشغلك وبالتالي ستفقدك جميل 
فرحك وابتسامتك، فكم قصيرة 

في هذه الدنيا رحلتنا، فتعلم ذلك 
التجاهل والصــد باحتراف، كي 
تبتهج وتتقن عيش حياتك بفنونها.

فكونها مواضيع ميؤوس منها، 
كل ما عليك فعله هو احلفاظ على 
هدوئك وصمتــك واملضي بعيدا 
عنها، كي ال تصبح ضيق األفق، 

ان  سخيفا، متذبذبا، هذا بخالف 
معظمهــا بال حجــج، بال منطق، 
وموجودة مبختلف األشكال في 

جميع مجاالت حياتنا.
حتاشــاها كي تســيطر على 
غضبك وكل انفعاالتك، حتاشاها 
وكن حازما وليس غاضبا حينها، 

حتاشاها وقم بعزل نفسك عنها 
متجنبا اخلوض بها.

فحني تتعلق تلك املواضيع بنمط 
وتفكير وغباء بعض األشخاص، 
والذين يصنفون من الفئة املنهكة، 
سرعان ما ســيتضح ذلك اخللل 
شئت أم أبيت بخطوة استباقية من 
خالل بالهتهم وسفاهتهم أمامك!

والتي باالســتفزاز دائما ما 
الغضب بكل  تشــعرك، وجتعل 
كيانه يتغلغلك، فيمر بأحاسيسك 
ويبدأ تدريجيا بزعل خفيف وضيق 
بسيط، لينتهي فيما بعد، بثوران 

بركانك وتكدير عزفك.
وكمــا قال الشــاعر إيليا أبو 

ماضي:
ارفق بأبناء الغباء كأنهم مرضى

فــإن اجلهل شــيء كالعمى

عماريات

أخالقياتنا
ما بني األصل والثبات 

والتحضر واالنفالت!
د.ناصر أحمد العمار
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