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صالح الساير

ال أعتقد أن هناك وزارة واقعة حتت مجهر السخط 
الشعبي اليوم أكثر من وزارة الصحة.

واألخطاء الطبية األخيرة ليست سوى رأس جبل 
جليد مشكلة كبيرة يتحرج األطباء من ذكرها عالنية 
كونها متس زمالء لهم في املهنة ويتحاشى مسؤولو 
الوزارة احلديث عنها بشفافية كونها ستكشف الكثير 
من االختالالت في التوظيــف والتعيني ألهم وأخطر 
مهنة.. وهي الطب، أما ردود الوزير في أن »نحن من 
اقل الدول تسجيال لألخطاء الطبية« فهذا تصريح يقصد 
فيه متييع مشــكلة ال حلها طال عمرك، الصحيح هو 
أن تقول إن لدينا مشكلة أخطاء طبية ونعمل وفق آلية 

واضحة للحد منها ومعاجلتها.
> > >

األمر لم يعد مناسبا للمجامالت خاصة أن تلك األخطاء 
وتلك املمارسات متس حياة الناس، طفل يدخل لعالج 
عصب لتنتهي حياته وطفالن توأمان فقدا حياتهما لعدم 
اتباع اإلجراءات السليمة في حاالت الوالدة املبكرة خلدج 
وقبلهما 4 حاالت في أقل من 3 أشهر، وطبعا ذلك ما 

أعلن عنه ووجد طريقه لتناول الرأي العام.
> > >

وزارة الصحة عليها أن تتعامل بشفافية فيما يتعلق 
مبوضوع األخطاء الطبيــة، وأن تبادر فورا لتطبيق 
برامــج اجلودة التي تعد بها منــذ أكثر من عام وهي 
مجرد برامج نظرية حتى اليوم وشوية مؤمترات في 
املستشفيات دون تطبيق حقيقي وعملي ألي من تلك 
البرامج الثالثة للجودة التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

> > >
أما ما قبل مناقشــة األخطاء الطبية فعلى الوزارة 
مناقشة املضاعفات واألخطار التي يتعرض لها املرضى 
نتيجة تأخر تشــخيص حاالتهم بسبب بعد املواعيد، 
فمثال مريض دخل وقرر له الطبيب في مبارك الكبير 
أشــعة أوردة، فيجد موعده في الســاعة السابعة من 
يــوم اخلميس املوافق 18 فبراير من العام 2021، أكثر 
من عام ونصف من أجل أشعة لتشخيص حالة، طبعا 
إذا عندك واسطة ممكن »بعد باچر«، وهذا ليس خطأ 

طبيا هذه كارثة طبية.
> > >

وزارة الصحة بحاجة إلى نفضة إدارية حقيقية بل 
ثورة إدارية تصحيحية وال أعتقد أن املسؤولني احلاليني 

قادرون على القيام بإجراء كهذا.
> > >

ملف وزارة الصحة شائك جدا، واألمر بحاجة إلى 
قرارات تصحيحية فورية ليس فقط لتجاوز األخطاء 

الطبية بل لتصحيح الوضع الصحي في البالد.

نبدأ في الفصل التشريعي املقبل البداية في نهايات 
العمر االفتراضي للبرملان في دورته فمع الكثير من 
اإلجنازات التي حققها البرملان مع الوعي السياسي الذي 
وجدناه من األغلبية والطرح الراقي في االستجوابات 
مع عدم شحن الشارع السياسي في قضايا حتل في 
البرملان، بل كان اللجوء لألدوات الدستورية مع تقبل 
النتائج ســواء في االســتجوابات أو التصويت على 

اقتراحات ومشاريع القوانني.
وقد يكون أبرز ما مييز هذا املجلس أيضا عن سواه 
أنه يطغى عليه الشــباب الذين أثبتوا احترافيتهم في 
العمل السياسي مع أن األغلب منهم تعتبر هذه التجربة 
األولى له، ومع متنياتنا بأن يكمل البرملان احلالي فصله 
التشريعي األخير حتى نقول إن العمل السياسي في 
الكويت بدأ يدخل مرحلة النضج واالحترافية ســواء 
مــن قبل البرملان أو احلكومة مــع عدم إغفال الروح 
الرياضية التي اتسمت بها احلكومة في طريقة معاجلتها 

لالستجوابات والردود واألخذ بالتوصيات.
وكما ذكرنا مســبقا أن العمل احلكومي اليوم مع 
تفعيل أدواته البرملانية بات يوفر على املجلس الكثير 
من املالحظات نظرا ألن احلكومة باتت تنقي أجهزتها 
احلكومية بصورة مستمرة من أي شبهات فساد أو 

جتاوزات وهو األمر الذي يحتسب للحكومة.
إال أن أكثر ما نحرص عليه سواء من احلكومة أو 
البرملان هو ضرورة التمســك مبا جاءت به املادة 50 
من الدستور التي تنص على »يقوم نظام احلكم على 
أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا ألحكام الدستور 
وال يجوز ألي ســلطة منها النزول عن كل أو بعض 
اختصاصاتها املنصوص عليه في هذا الدستور«، وجند 
أن نص املادة 50 واضح  بحيث شــدد على ضرورة 
فصل الســلطات مع ضرورة احتفاظ كل سلطة مبا 

أفرد لها من صالحيات من قبل الدستور.
لذلك كل ما نطمح إليه في هذه السنة املقبلة أن يتم 
تفعيل هذه املادة بحيث ال نرغب في أن تتخلى السلطة 
التشريعية عن حقها التشريعي الذي بتنا جنده قليال 
جدا مقابل مشاريع القوانني املقدمة من قبل احلكومة 
فأغلب القوانــني التي يتم التصويت عليها تكون من 
رحم احلكومة وهذا مخالف ملا جاء به الدستور، حيث لم 
يفرد الدستور صالحيات واسعة للحكومة في التشريع 
إال في أضيق احلدود، لذلــك جند أن بعض القوانني 
التي مت تشريعها في بعض املراحل بعضها بالغت فيه 
احلكومة في العقوبات التي مت نصها ملخالفي القوانني 
وهذا لم جند منه وقفة مــن البرملان، على الرغم من 
أن ذلك األمر من صميم العمل البرملاني في ضرورة 
مراجعة القوانني وغربلتها ملزيد من احلريات ومزيد 
من صــون وحماية احلقوق الشــخصية التي كفلها 

الدستور لألفراد.
فهناك قوانني تلقى رواجا شعبيا لم يتم قبولها أو 
التصويت عليها سوى قانون التقاعد املبكر الذي ولد 
غامضا ولم يتم حتديد الشــرائح التي ستستفيد من 
هذا القانون بحيث جند أن املؤسسة العامة للتأمينات 
ذكرت في إحدى املناســبات أن عدد املستفيدين من 
هذا القانون قليل علــى الرغم من أن الرغبة النيابية 
كانــت في منح فرصة التقاعــد املبكر لكل من يكمل 
العشرين عاما، لذا كل ما نتمناه أن يتم التركيز على 
مترير القوانني التي تكون في مصلحة املواطن، وأال 

يشهد هذا الفصل أي استجواب.

تختلف دالالت ومعاني اللون األحمر 
باختالف املجتمعات والثقافات في العالم، 
ففي الهند يرمز اللــون األحمر للثروة 
والسلطة. وفي الصني يستخدمون اللون 
األحمر في االحتفاالت، رمبا جللب احلظ. 
ويعتبر اليهود اللون األحمر رمزا للخطيئة. 
وفي الغرب يربط الناس بني اللون األحمر 
والطاقة أو احلب واألنوثة واجلمال. ونتذكر 
الفيلم الرومانسي )امرأة ذات األحمر( وقد 
ارتبط هذا اللون باملمثلة الراحلة مارلني 
مونرو التي كانت تظهر بالفساتني احلمراء 
وفي ثغرها )أحمر شفايف( فاقع. وأشير 
إلى أشهر قصص األطفال )ليلى والذئب( 
وأصل القصة )الفتاة ذات الرداء األحمر(.

> > >
الشاعر عمرو بن كلثوم بعد أن قتل 

عمرو بن هند قال:
بأنــا نــورد الرايــات بيضــا

ونصدرهــن حمرا قــد روينا
 للداللة على القوة والبطش، وليس بعيدا 
عنه الشاعر صفي الدين احللي في قوله 
الشهير واملرتبط بألوان أعالم الدول العربية 

بيض صنائعنا ســود مواقعنا 
خضر مرابعنــا حمر مواضينا

واملواضي هي السيوف املاضية، احلادة، 
الرهيفة. وللداللة على املتانة والقوة كان 
اللون  املاضي يفضلون  اخلليجيون في 
األحمر لســيارة النقل )الوانيت( خاصة 
من نوع »فورد« أو )فرت( ونردد عبارة 
)األحمر ما يغــرز( مبعنى ان إطاراته ال 

تغرز في الرمل.
> > >

في كتابها )قريــش - وقائع وأحداث 
قبل اإلسالم( تذكر الباحثة »سلوى باحلاج 
صالح« ان اللون األحمر، مبعنى ما، لون 
ديني عند العرب القدامى، فهو لون االلهة 
ورمز من رموزها، بل انه أيضا لون الدم 
املرتبط بالقرابني. فبعض األصنام كان لونها 
احمر. وتنقــل عن ابن الكلبي في )كتاب 
األصنام( قولــه )كان لطي صنم يقال له 
الفلس وكان أنفا احمر في وسط جبلهم..( 
وفي كتاب )معجم آلهة العرب قبل اإلسالم( 
يذكر الباحث »جورج كدر« أن )هبل كان 
أعظم أصنام قريش مصنوعا من عقيق 

أحمر على صورة اإلنسان(. 

حدث أمامي موقف لم أره من قبل إال 
في حاالت الوفاة الرسمية عندما توفي 
أخي العقيد عبدالرحمن عنيزان الرشيدي 

يوم األربعاء املاضي.
رأيت قيادات وزارة الداخلية، ورجال 
األمن حتديدا، وعلى رأسهم وزير الداخلية 
والفريق عصــام النهام واللواء فيصل 
النواف واللواء جمــال الصايغ واللواء 
وليد الصالح ومجموعة كبيرة من الرتب 
العسكرية تشمل عمداء وعقداء وحتى 
األفــراد، أطلب منهم العــذر لعدم ذكر 
أسمائهم لكثرة عددهم، كانوا متواجدين 

في مقبرة الصليبخات.
بشكل استعداد عسكري لم يشغلني 
وجودهم ألنني كنت في حالة حزن على 
وفاة أخي وأنتظر الصالة على األموات 
وبعدها ننقل اجلثمان الى القبر، وبعد 
االنتهاء من الصالة على األموات حدثت 
حركة سريعة غير متوقعة من رجال األمن، 
حيث أقبلوا على جثمان العقيد عبدالرحمن 
عنيزان الرشيدي، وأولهم الفريق عصام 
النهام وحوله كبار الضباط وجميع األفراد 
الذين معهم ولم يتركوا ألهل املتوفى وال 
بأن يشاركوهم في  الفرصة  ألصدقائه 
رفع اجلثة وذهبوا باجلنازة مشيا على 
األقدام حتى وصلوا الى القبر ولم يكتفوا 
بهذا، بل هم من أنزلوا اجلثمان إلى القبر 
ودفنوه بأيديهم، وعندما انتهوا من الدفن 
ذهبــوا إلى أهل املتوفى وأكملوا واجب 
العزاء جلميع أفراد عائلته، ما حدث منهم 
يعتبر شــرفا ومعزة وإكراما لنا، وهذه 
البادرة احلسنة ليست بجديدة على رجال 

األمن وإمنا هذا ما جبلوا عليه.
من هنا أيقنــت أن وزارة الداخلية 
برجالها أسرة واحدة سرعان ما حتزن 
قلوبهم وتدمع أعينهم عندما يفقدون أحد 
أبناء األسرة األمنية الذي أقسم أن يكون 
مخلصا بالعمل معهم وجتتهد القيادات 
األمنية في تقدمي ما يستحقه املتوفى من 
موجبات العزاء إكراما إلخالصه في عمله.
وأيقنت أنه بسبب تضامن وتكاتف 
وتالحم وقوة وحب رجال األمن لبعضهم 
يحققون هدفهم وهو النجاح واستمرار 
األمن والسالم، إنهم ضربوا أفضل مثال 

في تعلم القدوة والوفاء.

اطو ورقتك يا ولدي ودس قلمك 
في جيبك وانصرف.

لقــد آذن ســوق الكتابة على 
النهاية.

ها هي الراية الســوداء ترتفع 
فوق أعلى منصة في السوق حتذر 

من االقتراب.
انصرف فما عــاد لوجودك 
جدوى وما عاد لقلمك سوق وما 
عادت حروفك تتألأل في عني قارئها.

لقد انصرف السمار بعدما ملوا 
لغو احلديث والهذر الذي طال زمنه.
اسكب حبر محبرتك وجففها 
وامألها بدمعــك وانصبها أمامك 

للذكرى.
املدمعة  إلى تلك احملبرة  ارُن 
كل صباح وعشية وتذكر عقودا 
من سنني خلت كنت فيها فارسا 
على صهوة قلمك، جتوب وتلوب 

وال كلل وال ملل.
إلى تصفيق  أذنــاك  لم تهف 
اجلماهير ولم يرقص جســدك 
على أنغــام املديح ولم تكن لديك 
خزائن فارغة تنتظر ما يسد فراغها 
املوحش وال ما ميأل بطنها اخلاوي.
سرت سير الواثق من خطوه 
فال اهتزاز ذات اليمني تارة وذات 

الشمال طورا.
زرعت في أراض كرمية خصبة 

فحصدت فوق ما زرعت وأكثر.
ورميت سهاما وسهاما بلغت 
مبتغاها وما حادت وال ارتابت وال 
هزتها ريح وال ارتدت إلى نحرك.
الكتابة كما  كنت في ميــدان 
الفارس النبيل في ميدان احلرب، 

ال يهــزأ بخصمه وال يجور على 
ضعيف وال يتشفى بعدوه املسفوح 

دمه.
كنــت نبيال وكانــت حروفك 
كمثلك، نبيلة تتباهى بك بني أقرانها، 
وكانت كلما أمسكت بالقلم تأتيك 
زاهية تقــول لك هيت لك، خذني 

باه بي ودعني أباه بك.
ال حال يــدوم يا ولدي، فلقد 
النوافذ  األبواب وأوصدت  غلقت 
وأطفئت نيران السامرين وخمدت 

فتائل سراجاتهم.
الليل  لقد تســللوا في عتمة 
يبابا  التــي غدت  املرابع  وتركوا 
ووحشــة وأطالال دارسة بعدما 
كانت غناء باألمس تسر الناظرين.

ال حال يدوم يا ولدي
فاطو ورقتك ودس قلمك في 

جيبك وانصرف.

من املؤكد أن احلكومة تدرك متاما 
الدخل، كما  أهمية تنويع مصادر 
أنها على دراية بأفضل أنواع هذه 
الوسائل واكثرها مالءمة إلمكانات 
البالد وقدراتها ســواء من حيث 
توفر العناصــر املدربة أو القابلة 
بتكاليف اإلنشاء  للتدريب مرورا 
والتشغيل وانتهاء باملردود املادي 
والسياسي واالجتماعي من زيادة في 
دخل البالد وتعزيز ألمنها وضمانة 
الستقرارها، باإلضافة إلى ما توفره 

من فرص للعمل.
كما أن الدولة على علم بإمكانات 
وقــدرات الوطن علــى التصنيع 
واملعوقــات املؤقتة والدائمة أمامه 
كالنقص فــي األيدي العاملة وقلة 
املتوافر منهــا ومحدودية  خبرة 
إمكانات اجليــل احلالي في تلبية 
املنتج  التصنيع كجودة  متطلبات 
وقدرته على املنافسة في األسواق 
اإلقليمية والعاملية وإمكانية توفير 
عناصر مؤهلة علميا ومدربة فنيا 
خالل بضع سنوات عن طريق توجيه 
التعليم خلدمة القطاع اجلديد، كما 

ان احلكومة تدرك بال شك املنافسة 
اإلقليمية وكيفية جتاوزها باختيار 
صناعة مكملة لصناعات اإلقليم أو 

متفردة بني صناعاته.
إن البحث العلمــي كما أثبتت 
جتربة ســنغافورة ال يقل أهمية 
عن التصنيع أو التحول ملركز مالي 
خاصة انه محدود التكلفة ومردوده 
سريع بالقياس إلى االثنني، إذن ما 
السبب في تأخير تنفيذ أي منها؟ 
الكويتي كأي مجتمع  املجتمع 
تهيمن عليه وتؤثر فيه ثالث قوى أو 
سلطات هي احلكومة كجهاز تنفيذي 

والبرملان كسلطة رقابية وتشريعية 
ثم الــرأي العام مبا فيه املعارضة، 
هذه األطــراف الثالثة الفاعلة في 
املجتمع كان من املفترض أن تتكامل 
مع بعضها بعضا إال أنها حتولت 
لتكون متنازعة فيما بينها، فاحلكومة 
تتخوف من االتهام بالفساد أو تأخر 
إجناز مشاريعها فيستغل الطرفان 
اآلخران هذا ضدها إلثبات القصور 
أو العجز عليها، فتعمد إلى تأجيل 
لتتوالهــا حكومة أخرى  التنمية 
وهكذا يتم ترحيلها مع كل فصل 
تشريعي وتشكيل حكومي جديد! 

وألن الطرفــني اآلخرين ليس 
مناطــا بهما التنفيــذ ويختصان 
التوصيات والرقابة على  بإصدار 
سالمة اإلجراءات احلكومية فإنهما 
تلجآن للتوسع في مطالبهما دون 
مراعاة ملعوقات التوسعة اجلديدة 
فينتهي األمر بعجز احلكومة عن 
املقترح  باملســتوى  العمل  تنفيذ 
منهما، وبالتالي إلى مزيد من املواجهة 
بني األطراف الثالثة واملراوحة في 

نفس املكان!
إلى وضع  وللرجوع باحلالــة 
التكامل ال بد من األخذ ببعض هذه 
األسس، وفي مقدمتها السيطرة على 
الشفافية واالتفاق  الفساد وتبني 
على أن النجاح ليس بدحض رأي 
اآلخر، بل في استكماله واإلضافة 
إليه وبهذا حتل مســألة التخوف 
من جتريح طــرف آلخر فيتقدم 
كل فريق برؤياه واثقا بها ومتقبال 
للتعديل واإلضافة عليها ويتفق على 
للتنمية تقوم  استراتيجيات عامة 
على أساسها خطط عمل وبرامج 

تنفيذية.

الفريــج ينادونه  كانوا فــي 
وهو صغير »كــورة بولنج« ألن 
رأســه »كبير« وأذنه كانت تشبه 
»اخلفاش« وأنفه يشبه مغارة »علي 
»العرموطة«،  بابا« وجسمه يشبه 
كل تلك األوصاف كانت سببا في 

عدم زواجه.
 بتلك الكلمات بدأ حديثه معي 
وهو يضحك، خاصة أن عمره قد 
جتاوز اخلمسني عاما حيث قال: 

إن الوحــدة قد »قتلتني« أكثر 
من شكلي! وإن موعد »تقاعدي« 
قد أصبــح قريبا ولهذا الســبب 
إلى دولة تشتهر  قررت أن أذهب 
»التجميــل« مكلفة جدا  بعمليات 
وفترتها طويلــة ولكنها »تهون« 
من أجل الزواج ورؤية عيالي من 
زوجة املستقبل، بدأت أوال بزراعة 
شعري والذي يشبه »اخلور« في 
اخليران لكي يصبح نفس شــعر 
املمثل يوســف شعبان وبعد ذلك 
إلــى »املغارة« والتي أصبحت بعد 

التجميل كسلة »السيف«.
وهكذا إلى أن انتهيت من التغيير 
اخلارجي فأصبحت إنســانا آخر 
شبيها للممثل األميركي »براد پيت« 
لدرجة أنني لم أعرف نفسي! وبعد 
الديكور »اخلارجي« خفت  تعديل 
كثيرا عند ذهابي إلى املطار ويظنون 
أني »مزور« جوازي، ولكن عدت وهلل 
احلمد ورجعت إلى الكويت بالسالمة، 
وعند جــوازات املطار قال ضابط 
اجلوازات إن الصورة غير مطابقة 

لصاحب اجلواز فذكرت له املوضوع، 
فضحك وقال: ما شاء اهلل صرت 
»مزيون« وبعد وصولي إلى البيت 
اعتقدت والدتي اهلل يحفظها بأنني 
»حرامــي« دخل عليها وصرخت، 
لكنني هدأت من روعها، وملا سمعت 
صوتي عرفتنــي وهدأت وقالت: 
شنو ســويت بنفسك يا وليدي؟ 
ما شــاء عليك صــرت وايد حلو 
واهلل يرزقك ببنت احلالل وانطبق 
عليك املثل الذي يقول: عمري إلى 

اخلمسني يخطو مسرعا، والروح 
ثابتة على العشرين، وأصبح الكل 
يناديني باملزيون وانتهت مني عقدة 
»العرموطة«، وحرصت والدتي على 
البحث عن بنت احلالل مدة طويلة 
ألننــي أردت مواصفات »خاصة« 
لزوجة املستقبل ومت حتديد موعد 
اخلطوبة وفرحت كثيرا، وأنا راجع 
إلى البيت حــدث لي حادث قوي 
جعلني طريح الفراش في مستشفى 
»الرازي« مدة طويلة، وكما تراني 
اآلن، »يضحك«، رجعت إلى نسختي 
القدمية وكل التحديث الذي عملته 
أن أســناني  إلى  ذهب، باإلضافة 
»تكسرت« فأصبحت نفس شبك 
اخلط السريع، ولم أعد املزيون بل 

أصبحت »بزون«!.
وقال: إن العني ما ترحم »بوفهد« 
وكل شــيء ضاع منــي الزوجة 
واألوالد وخسائر عملية التجميل، 
ولو كنت مازلت مثل العرموطة ملا 

أصابتني العني!

حني يكون إميانك مستيقظا واعيا 
نيرا، ستتوافق ومن دون شك مع 
حقيقتك مهما كانت حياتك، وستلقي 
نظرة عــن كثب لكل ما يناســب 
احتياجاتك، ستصبح واثقا جدا لن 
تنكمش على نفسك وذاتك، بل سينفذ 
بصرك إلى قلب عاملك، لتستعد فيما 
بعد باستقبال كل ما يطمئنك ويريح 
بالك، كما ستتحلى ببرودة األعصاب 
تلك، والتي ستجعلك تسفه كل ما 
يغيضك وتغض الطرف عن كل ما 

يستفزك ويغضبك.
فتأكد أن من بعد الباري سبحانه، 
بأن األمر منوط بك ال لغيرك، فلو 
استوطنك ذلك اإلميان حقا، سيكون 
من الصعب زعزعتك، تشــتيتك، 
ضياعــك، بل واحيانا ســيوصلك 

ملرحلة االكتفاء
وان لم جتد من يكتفي بك، وبعني 
عقلك ســتدير بكل رضا مجريات 
حياتك، وستتيقن يقينا تاما أيضا 
بأنك جديــر مبواجهة كل زوابعك 
أمواجك، من خالل صبرك  وعاتية 

وقوة احتمالــك، ومن خالل حدة 
بصيرتك لألمور وطريقة استيعابك.

يقال:
»حقيقة احلياة هي أن الشــيء 
الثابت فيها هو التغيير«، ذلك ألن 
التغيير وحده هو الذي سيشعرك 
وكأنك شخص آخر ولد من جديد، 
ولد بشخصية مختلفة بعدما صقلت، 
واستخدمت طرقا قد ال تخطر على 
بالها قط، إال أنها ساعدتها على تقوية 
ثقتها وتعزيز شــموخها، محافظة 
على كرامتها وعزتها، واضعة حدودا 

خلصوصياتها، فارضة احترامها، دون 
السماح للغير باستغفالها وجتاهلها، 
أو التعدي عليها، واالستخفاف بها.
تغيير يبرز وجودها ويساعدها 
للوصــول إلى عالم جديد، عالم قد 
يأخذها نوعا ما بعيدا عما اعتادت 
عليــه، عالم سيكســر بعضا من 
تصرفاتها والتي قوبلت بردود أفعال 
لم تتوقعها، لتكون حازمة اكثر في 
مبادئها، ما يجعلها تفكر بدال من املرة 
الواحدة ألفا، كي تعرف متى وكيف 
ومع من تستخدم كرمي أخالقها، نبل 

عطائها، شــفافية مشاعرها والتي 
كانت في يوم من االيام سببا بفرط 

إعيائها.
يقول الشاعر:

واحلازم الرأي من يجزي مبادئه 
بالشر شرا وباإلحسان إحسانا 

حينها ستخترق فلكك وان توقعت 
أن يحدث أسوأ ما مير في مخيلتك، 
إال أن بدفة ثباتك ســيتغلغل ذلك 
الهدوء الدافئ في روحك، وسيتوازن 

معه كل ما يتعلق بواقعك.
يقال: »إذا ما نفــذمت إلى قلب 
العالم، وأبصرمت كل ما فيه من قحط، 
ألدركتم أنه عاجز عن إعطائكم ذلك 
السالم، وتلك احلياة التي تنشدون«، 
فاكبــح ضواريك وامتط عاصفتك 
وحدك، تعلم مما خسرته، وال تقتل 
بالتنديب ولو جزءا صغيرا من وقتك، 
بالذكاء  بالبراعة لتستجمع  واتسم 

صحيح آرائك وفكرك.
لترحل بعيدا وبقناعة تامة منك، 
عن كل ما يضنيك ويتعسك، حينها 
ستكون سرمدية رائعة جدا حياتك.
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