
آراء
الثالثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩

13

بيت العمر «تبخر» !

هندس

@Al _ Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

م.طارق جمال الدرباس

بعد تشكيل احلكومة وأداء الوزراء للقسم نبارك للسادة 
الوزراء تكليفهم وحصولهم على هذه الثقة الغالية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، وســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد، على األمانة التي حملوها خلدمة الوطن واملواطن.
خالل هذه الزاوية هناك رسالة نوجهها إلى وزير األشغال 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان د.رنا الفارس التي نتمنى لها 
التوفيق في عملها بهذا املنصب وهي من الكفاءات الوطنية 

املشهود لها.
نعلم جميعا أن هناك إرثا سابقا من القضايا املهمة في هاتني 
الوزارتني اللتني مت تنصيب الفارس عليهما، حيث ســبقتها 
الوزيرة جنان بوشهري التي اعتلت منصة االستجواب وأعلنت 
بكل صراحة في بيت األمة اســتقالتها في تصريح مباشر 
قائلة إن اإلصالح أصبح مستحيال، ألن الشركات وأصحاب 
النفوذ أقوى في قاعة عبداهللا الســالم، األمر الذي سيجعل 
الفارس تبدأ من حيث ما انتهت إليه الوزيرة بوشــهري في 

املطالبة بتحقيق اإلصالح. 
ال يخفى علــى معاليِك حجم املعاناة التــي يعاني منها 
املواطنون واملقيمون من حالة الشوارع في مختلف الكويت 
وأعمال الصيانة الترقيعية التي تشهدها تلك الشوارع، وأعتقد 
أنِك كمواطنة شعرِت بهذه املعاناة قبل أن تصبحي وزيرة. 
قدرك أن توزيرك جاء مع بداية موسم األمطار وهو مبنزلة 
اختبار لِك، نتمنى أن تتجاوزي ذلك بنجاح من خالل اخلبرة 

واملعرفة اللتني متتعني بهما. 
حيث من غير املعقول واملقبول أن تكون شوارعنا بهذه 
احلال املزرية رغم الوعود بإعادة صيانتها وحتى اآلن نرى 

حالها من سيئ إلى أسوأ.
أول تصريح للوزيرة الفارس يدعو للتفاؤل حينما وضعت 
ملف القضية اإلسكانية وإجناز مشاريع الطرق ومعاجلة تطاير 

احلصى على رأس أولويات عملها في الوزارة. 
أعجبنــي كثيرا رد الفارس النابع من روح املســؤولية 
على عدم التعليق علــى أي قضية بالوزارة إال بعد قراءتها 
ومعرفة كل تفاصيلها، ألنها ســتكون مســؤولة ومحاسبة 
عن كل تصريح تدلي به وهذا يُســجل لها، ويجب أن يحذو 
املسؤولون في األشغال والطرق حذوها في التريث من إطالق 

عنان التصاريح قبل كل موسم. 
يجب على معاليِك أوال وقبل كل شيء محاسبة املقّصرين 
الذين دائما يطلقون مثل تلك التصاريح دون التأكد من اجلاهزية 
الفعلية، وخير شــاهد ما حدث لبعض الطرق واملناطق قبل 

أيام من غرق وإغالق.
بات من الضــروري أن تعطي الوزيرة الفارس الفرصة 
الكافية ملراجعة العقود ومعرفة أوجه القصور التي أوصلت 
شوارعنا إلى هذا احلال، وحتميل الشركات املخالفة تكاليف 

ذلك الدمار. 
كما يجب أن تتحدث الوزيرة بكل شفافية وال تلتفت إلى 
التهديدات التي تصدر من هنا وهناك، وأن تعمل بكل شفافية 
وتطبق القانون على الشركات املتسببة بهذه األزمة املتعلقة 

بتضرر الطرق أو احلصى املتطاير.
أخيرا نقول: اعملي واضربي بيد من حديد وضعي مصلحة 
الكويت فوق كل شيء وحاربي كل فاسد ومفسد. أعانِك اهللا 

وسدد خطاِك.

في أوائل الثمانينيات وعندما كان جهاز الڤيديو وعرض 
األفــالم في البيوت عبارة عن ترف، انتشــر عندنا ڤيديو 
ملسرحية فكاهية سياسية ذات طابع خاص جدا وهي مسرحية: 
كأسك يا وطن للفنان دريد حلام وكانت من أروع وأجمل ما 
كتب الكاتب السوري محمد املاغوط وبتفرد عبقري للمخرج 
خلــدون املالح، رحمهم اهللا، ولم نكن منل من مشــاهدتها 
جلمالهــا ولعدم توافر الكثير من البدائل أيضا آن ذاك.. كم 
كانت جميلة وقوية فهي تضحكك وتبكيك على حال الوطن 
العربي في الوقت نفسه، والغريب في األمر هو الدور الرئيسي 
لدريد في دور غوار الــذي اعتدنا عليه باألدوار املضحكة 
واملقالب الكوميدية مع الراحل الفنان إحسان قلعي ،رحمه 
اهللا، أما هنا فهو مواطن شريف وناقد وجاد بطرح األفكار 
السياسية املقلقة للسلطة بكل جالفة دون خوف، وكان يقدم 
العمل الفني بصورة لو قدمت عندنا اآلن على شكل تغريدات 
في ظل القوانني اإلعالمية اجلديدة التهم باإلخالل بالنظام 
العام وحلبست حريته نظرا لتجرؤه على القانون!، كم كان 
يصول ويجول بتهكم وانتقاد واضح للنظام احلاكم آن ذلك 
في سورية ويثخن في العرض والضرب في أعمق املكامن 
للنظــام، ولم أفهم أنه جريء جدا إال عندما زرت تلك البالد 
الحقا وملست كيف يتعامل النظام مع الشعب وكيف تسير 
األمور هناك وال أوضح من عرض احلياة اليومية لسورية من 
مسلسل والدة من اخلاصرة للرائع الكاتب سامر رضوان، 
عموما وبعــد الكثير من اخلبرة في التعاطي مع هذا العالم 
تدرك أن غوار لم يكن إال أداة في يد الســلطة ولم يكن إال 
مؤديا لدور البطل ال البطل نفســه، وكل العملية من إظهار 
دور البطولــة هذا.. ما هو إال للتنفيس عن املواطن املظلوم 
واملضطهد لكي ال ينفجر، أي أنه مسمار تنفيس ال أكثر وال 
أقل، أال يذكركم هذا الكالم بالكثيرين من غواري الطوشــة 
اجلدد عندنا، فها هم يســتعرضون في الندوات السياسية 
بطوالتهم الكالمية وقوانينهم الشــفهية للدفاع عن الوطن 

واملواطن وكأس الوطن. 
يستعرض بعض العاملني واملستفيدين من السياسة عندنا 
- السياســيني إن صح التعبير -الذي انطفأت عنهم األنوار 
وانقطع املد السياســي احلقيقي عنهم بل وذبل الكثير من 
احلياء في وجوههم ما يعيب دائما وحالهم كحال الشــاعر 

الذي يقول:
شر الورى من بعيب الناس مشتغل

مثل الذبــاب يراعي موضع العلل 
املهم في األمر أن يفهم الناس أن الكثير من هؤالء ليسوا 
أبطاال أبدا، فاألبطال احلقيقيون هم من يثقفون الناس ويقدمون 
لهم مادة إعالمية تنفعهم، والبطل احلقيقي وخصوصا من 
كان ميلك كاريزما وحضورا جيدا كبعض الغواريني اجلدد 
أن يبني احلق ويذكره ويبــني الباطل ويذكره، ال أن يقدم 
مادة إعالمية مشوهة ال تســمن وال تغني من فكر، وكأن 
الدولة واحلكومة عــدو حقيقي متربص بنا، وعلينا احلذر 
واحلرص منه وهذا غيــر صحيح، ونحن نعلم لم يتم هذا 
الطرح وبهذه الصورة ال لشــى ولكن لغاية في نفس غوار 
ال أكثر، اعلم يا أخي غوار أن البطل احلقيقي من يتقدم إلى 
املوت في سبيل وطنه دون انتظار كلمة مدح من أحد، ومن 
املســتحيل ان يكون مسمار تنفيس ال أكثر وال أقل كحال 

الكثير منكم لألسف.

من أهم ما يشغل بال املواطن 
الكويتي توفير الرعاية السكنية، 
ولكن تبني أن هــذا املوضوع ال 
ينتهي مبجرد احلصول على املنزل 
أو القرض واألرض، بل هناك خفايا 
كثيرة ومفاجآت غير سارة للمواطن 

الكويتي.
إذن دعونــا نربــط األحزمة 
ونسلط الضوء على ما وراء مرحلة 
احلصول على بيت العمر، وكيف 

من املمكن أن يتالشى ويتبخر!
هناك قضية مهمة يعاني منها 
املواطن الكويتي وال يكتشفها إال 

األبناء بعد وفاة والدهم.
هــذه القضية هي عدم متلك 
منزلهم الذي يســكنون فيه بعد 
وفاة األب إن لم يكن قد استخرج 

وثيقة البيت قبل وفاته.
يكون املنزل حقا قابال لالنتفاع 
للزوجة حتى وفاتها وبلوغ األبناء 
السن القانونية ثم يسحب البيت 
ويعود إلى املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.
كيف لشــخص تسلم أرضا 
وقام ببنائها من حر ماله وســدد 
قرض اإلسكان ولكنه لم يستخرج 
الوثيقة أن يسحب منه البيت وال 

يرثه أبناؤه؟!
هذا السؤال لسان حال الكثير 

من أبناء الكويت!
وأعتقد جازما بوجوب تعديل 
هذا القانون بأقصى سرعة حتى 
ال يتضرر أبناء الشعب الكويتي 
من هــذه القضية، كما أمتنى من 
املؤسسة إبالغ املواطنني بضرورة 
السرعة في استخراج وثائقهم حتى 
ال يتضرروا كما تضرر غيرهم.

وكلي ثقة بوزيرة األشــغال 
ووزيرة اإلسكان د.رنا الفارس بأن 
تكون في صف املواطن، وهي من 
الشخصيات املجتهدة التي ستكون 
للفريق احلكومي،  إضافة مميزة 
بــإذن اهللا ومتفائــل بوجودها 

حلرصها على خدمة املواطنني.

في جلســتنا وجتمعنــا املعتاد 
في بيته الــذي كان مفتوحا جلميع 
الكويتيني في أركنساس، دخل علينا 
في احد األيام زائر من فلوريدا، فسلم 
وجلس، وأخذ يطمئن على األحوال 
واألوضاع، ثم بدأ يحكي لنا قصته 
مع صاحبنا، يقول الرجل: كنت في 
دورة املغاوير، وفجأة شعرت بالتعب 
الشديد، وأصبحت ثقيال ال حتملني 
قدماي وال أستطيع إكمال الصعود 
إلى اجلبل، ووجدت نفســي فجأة 
للتعب واأللم، وفي حلظة  أستسلم 
يحملني زميــل على ظهره ويقول 
لي ما معناه «دنق راسك ومتسك»، 
ثم صعد بي اجلبل، وكان سببا في 
عدم فقداني وظيفتي في ذلك اليوم. 
يومهــا عرفنا جميعــا أن صاحبنا 
كعهدنا به دائما في كل املواقف «رجل 
املسؤولية، واملهام الصعبة، والصديق 
الصــدوق، وصاحب البيت املفتوح 
لكل األهل واألحبة»، فكيف ال يكون 
وزيرا ولديــه من الصفات القيادية 
والشجاعة ما يؤهله ليكون أهال لها، 
مع متتعه بخبرة أكادميية وعلمية في 
مجاله، وقد بعث إلى أميركا، وحصل 

الكويت  البكالوريوس، ورجع  على 
وخدم اجليش الكويتي وتعامل مع 
انسيابية حتى صار  الكثيرين بكل 
وكيال للوزارة، فلَم ال يصير وزيرا 

«الشيخ أحمد منصور األحمد».
صار وزيرا.. ولم ال؟: سلمة سلمه 
صعد رويدا رويدا، تسلم العمل في 
البداية معلما في وزارة التربية، ثم 
تدرج في الســلم الوظيفي فصار 
رئيس قســم، ثم موجها، فوكيال 
للوزارة، ومن ثم  مساعدا، فوكيال 
فهو يدري اخلبايا والدهاليز، ويعلم 
وضع التعليم في الكويت أكادمييا 

وعمليا بحكم كتبه وإنتاجه العلمي 
في مجال (التربية والتعليم والثقافة 
وحقوق اإلنسان واملواطنة) التي متأل 
املكتبات، فلم ال يصير وزيرا وهو 
ابن الوزارة ويعرفها متاما، ويحفظ 
أروقتها، وخبير بجوانبها األكادميية 
والعملية، وبغــض النظر عن ثقل 
األمانة وصعوبــة املهمة فإنه يعلم 
حقا أن دور هذه الوزارة احملورية 
يعد ركيزة أساسية في بناء مستقبل 
الكويت واألجيال القادمة، فال تقدم 
وال تنمية وال مســتقبل من دون 
التعليم، فندعو اهللا أن يوفق د.سعود 

احلربي في مهمته الثقيلة.
صارت وزيرة.. ولم ال؟: لم تغلق 
ديوانها األسبوعي، وكانت ومازالت 
مواقفها من أجل الكويت ومستقبل 
أبنائها، وعندهــا دائما جتد جتمع 
املثقفــني واملفكرين، وهــي دائما 
تكافح وحتــارب، وصاحبة قضية، 
تراجع مواقفها وتدرس األمور جيدا، 
وتتراجع عن اخلطأ، وتعود إلى فضيلة 
احلق، فلم ال تصير وزيرة، وهي التي 
تتفهم األمور دائما وتضع مصلحة 
الكويت نصب عينيها، وندعو اهللا أن 
تستمر في مسيرتها للعمل من أجل 
الكويت ومن أجــل األجيال القادمة 

د.غدير أسيري.
صارت حكومة ولم ال؟!

صارت حكومة سمو الشيخ صباح 
أنها مؤقتة،  البعض  اخلالد، ويراها 
وأنا أقول ولــم ال؟ حتى وإن كانت 
مؤقتة، فهــي حكومة أتت لإلجناز، 
الذات، وحتقيق ما  والعمل، وإثبات 
يصبو إليه الناس، وأقول للســادة 
الوزراء: ضعوا الكويت بني أعينكم 
واثبتوا ما أنتم أهل له، وفقكم اهللا ملا 
فيه اخلير للكويت وشعب الكويت.

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس 
العموم البريطاني في الثاني عشــر 
من ديسمبر اجلاري، تشتد احلملة 
من قبل يهــود بريطانيا على حزب 
العمال البريطانــي وزعيمه جيرمي 
كوربن الذي يتهمونه بالعداء للسامية 
مــن أجل عدم حتقيق أي مكاســب 
انتخابية كحزب معارض قوي على 
حساب حزب احملافظني الذي يحظى 
بدعمهم. ويحاول اليهود إيهام الناخبني 
بأن جيرمي كوربن لم يبذل جهداً كافياً 
من أجل كبح جماح عداء السامية في 
حزبه وهو أمر نفــاه وقد صرح به 
مرارا بأنــه ضد العداء أو العنصرية 
ألي أقلية في بريطانيا مبا فيها اليهود، 
ويؤكد على ذلك رئيس مجلس العموم 
الســابق جون بيركو صاحب كلمته 
 (order) املشهورة أثناء إدارته للمجلس
أي انضباط. يقول بيركو في مقابلة 
معه عن جيرمي: (لم أشــعر أبدا بأن 
لديه أي عداء للسامية وأن ذلك يشمل 
حزب العمال أيضا) وهي شهادة معتبرة 

من رئيس مجلس العموم، لكن مشكلة 
اليهود مع جيرمي كوربن أنه متعاطف 
مع الفلسطينيني ويدافع عن حقوقهم 
ويهاجم السياسة التي يتبعها الصهاينة 
في فلسطني احملتلة من قتل واعتقال 
للفلســطينيني، ومعاملتهم بوحشية 
وهــدم منازلهم واالســتيالء على 
أراضيهم بالقوة وحصارهم في غزة 
وشن احلرب عليها، في حتدٍّ سافر 
للقانون الدولي مع اعتقاد احلزب بأن 

والء يهود بريطانيا إلسرائيل يفوق 
والءهم لبريطانيا. 

وعلى هذا األساس يرى جيرمي 
الصيوني  للكيان  انتقاده  أن  وحزبه 
ليــس له عالقــة مبعاداة الســامية 
ومبوجب ذلك يرفض طلب الصهاينة 
منه االعتذار عن عدائه للسامية ألنه 
يعتبرها تهمة ساذجة خارج إطارها 
الصحيح تســتخدم ضد من ينتقد 
الدولة الصهيونية. يرى الكاتب كينيث 

سورين أن اليهود يستخدمون الكذب 
والتزييف لتشويه سمعة حزب العمال 
وأن على احلزب بذل املزيد من اجلهد 
لدحض هذه األباطيل التي ال أساس لها 
من الصحة وفضحها وفضح من يقف 
وراءها من اجلهات اخلارجية املتورطة 
وعلى رأسها الســفارة اإلسرائيلية 
املتورطة في عملية تقويض النشطاء 
املؤيدين للحقوق الفلسطينية داخل 

حزب العمال. 
ما يخشاه الصهاينة البريطانيون 
في حال فوز حزب العمال هو تبنيه 
لسياسة متشددة ضد الكيان الصهيوني 
وليس اليهــود مــع االنضمام إلى 
جمهورية إيرلندا في مقاطعة املنتجات 
القادمة من املستوطنات احملتلة، وتعزيز 
حركة BDS العاملية املناهضة للكيان 
الصهيوني مع عدم استبعاد االعتراف 
بالدولة الفلسطينية، وعلى العرب دعم 
حزب العمــال البريطاني للفوز في 
االنتخابات القادمة واالســتفادة منه 

في مواجهة الكيان الصهيوني.

إطاللة

رسالة
لوزيرة األشغال
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حملة صهيونية 
لإلطاحة 

بجيرمي كوربن
سلطان إبراهيم اخللف

األنا أو حــب الذات هو خلق غير 
حميد يتوغل في شخصية الفرد فيسوء 
سلوكه ويغمسه بشيء من األنانية وحب 
الذات، فبدال من أن يكون حياديا في 
نظرته لألمور تراه دائما مييل لشخصه 
ويبدي مصلحته اخلاصة ويؤكد رغباته 
ويعدو وراء مطامعه. هكذا شيئا فشيئا 
جتده يتحول من إنسان سوي عادل 
منصف إلى إنسان يرى في كل األمور 
مصلحته اخلاصة وجشعه في احلصول 
على كل شيء لنفسه، ومهما حاول إخفاء 
هذه الصفة السيئة أو تداركها فتظهر 
دون إدراكه إما بتعامله مع اآلخرين أو 
في تصرفاته، وتدور على لسان احملدث، 
ويتسم بها كل عمل من عمله، ويرد 
بعض االجتماعيني هذا اخللق إلى أثر 
طبيعــة العربي الذي تقوى فيه نزعة 
التفرد، أو روح التعصب الرجعية، تلك 
الروح التي كانت تطل برأسها بني آن 

وآخر فتثير الفنت والقالقل.

وتاريــخ اجلاهلية قد امتأل ظالما 
وابتعادا عن األخــالق احلميدة كما 
الناس  التي أوجدت استعباد  األنانية 
وامتالكهم وإيذاءهم وإجبارهم على غير 
دين اإلسالم ولم يخمد هذه النزعة إال 
الدستور اإلسالمي الذي أنقذ بروحه في 
عهد النبي ژ وأغلب اخللفاء الراشدين.

وكان قمع هذا اخللق املوهن لكيان 

املجتمع أول انتصار للنبي وحترير أهل 
قريش من وهن األنانية وحتويلهم إلى 
عطاء االخوة حني أدخل عليهم اإلسالم 
وجعل كال منهم يحب لآلخر ما يحبه 
لنفسه ووحد صفوفهم حتت كلمة احلق. 
للروح،  التكاتف تقويــة  ففــي 
وتضحية الفرد بنفســه في سبيل 
املجموعة الصابرة املقاومة، لون من 

شرف الكفاح ونبذ األنانية. 
وقد اســتطاع النبــي ژ بقوة 
شخصية، ونفاذ بصيرته وبعد نظره 
أن يخلق من مجموعة فرق متناحرة 

متناثرة أمة قوية عزيزة الشأن.
واألمة تقاس حضارتها مبا وصلت 
إليه من اجلهد الثقافي واالجتماعي في 
هذا امليدان، إذا استطعنا التغلب على 
املعوقات الثقافية واألخالقية التي تقف 
في طريقنــا، وقد أتينا عليها قبل أن 
نكون قد مهدنا األرض للبذر والثمر 
املنهاج لألجيال  للنضج وأوضحنــا 

القادمة.
هذه هي العقدة التي يجدر بنا أن 
نعرض لها باحلل، وأن نطالب القوامني 
على الثقافة بالعناية بها ورعايتها حتى 

تأخذ سبيلها إلى العقول والنفوس.
واملجتمع الناهض هو الذي تتغلب 
فيه القوى األخيرة، وتربح من طريقها 

رواسب املاضي املتخلفة.

حطني في بالك

األخالق 
بني احلاضر 

واملاضي
قيصر اخلنفر

أنشأت دولتنا احلبيبة جسرا ضخما 
قامت بتنفيذه شركة هونداي الكورية 
بتكلفــة تقدر مبليارين و٧٠٠ مليون 
دوالر، أنشئ في ٦ سنوات من ٢٠١٣ 
إلى ٢٠١٩، ليخدم رؤية مستقبلية ملدينة 
احلرير وحتويل الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري، عبر ربط العاصمة بشمال 
الكويــت مرورا باجلــون الختصار 
الوقت من ساعة ونصف تقريبا إلى 
٢٠ دقيقة، وهذا اجلســر يعد حسب 
مصادر حكومية رابع أطول جســر 
بحري في العالم بطول ٥٠ كم مقسم 
الصبية بطول  على وصلتني، األولى 
٣٧٫٥ كم، ثم وصلة الدوحة بـ ١٢٫٥ كم، 
ويتكــون من ٣ حارات لكل اجتاه مع 
حارة طوارئ بعرض ٣٠ م وارتفاعه 
عن ســطح املاء ٢٣ م وفتحة ملالحة 

السفن بـ ١٢٠ مترا.
ويتضمــن املشــروع جزيرتني 
صناعيتني، لم يتم االنتهاء من إجناز 

املشاريع املميزة فيهما من قبل جهة 
التنفيذ لتوفير خدمات املرور والطوارئ 
الوقود وصيانة اجلســر  ومحطات 

ومرسى للقوارب.
للتاريخ عن هذا  هذه معلومــات 
املشروع الضخم وسبب بنائه، والذي 
نعده معلما للكويت ونفخر به، لكن كنا 
نأمل مــن احلكومة وباألخص الهيئة 

العامة للطرق أن جتعله معلما سياحيا 
وجماليا، فال يعقل أن تســير في ٣٧ 
كم مملــة ال جمال فيها رغم وجودك 
بنصف البحر! لقلة اإلضاءة والديكورات 
واجلمال على حواجز اجلسر، وحتى 
تغطية شبكة الهواتف عليه ضعيفة رغم 
أهميتها للطوارئ، ألم ينظر املصممون 
إلى جسور مشابهة مثل بانبو في كوريا 

أو ميناء سيدني في أستراليا أو جولدن 
غيت في أميركا وتسنج ما في الصني؟! 
أال يريدون جعله معلما سياحيا وحتفة 

عاملية بإضافات بسيطة جتمله؟! 
وهناك ناحية أمنية تخص محبي 
هواية الدراجات الهوائية، أال يحق لهم 
أن تكون هناك حارة خاصة مبسابقاتهم 
بدال من وقوع أي حوادث، كتلك التي 
أدت إلى حالة الوفاة الفترة املاضية؟! 
فاجلهات املسؤولة تضطر إلى إغالق 
اجلسر بالكامل ملدة نصف يوم من أجل 
إقامة مسابقة أو نشاط لهواة الدراجات! 
أال يوجد تنظيــم أفضل يؤمن حياة 
هؤالء وال يؤدي إلى عرقلة السير على 

اجلسر في الوقت ذاته؟! 
هذا مثال حي يثبت أننا لألســف 
دولة بال تخطيط، مشروع ضخم بال 
جمال، أمتنى تصميم حارة لهم لتفادي 
مصائب جديدة وجتميل اجلسر جلعله 

جميال جذابا.

وقفة

جسر جابر
محمد مطلق الدجيني

أرجوحة

صار وزيرًا.. 
ولَم ال؟!

د.مناور بيان الراجحي

إذا كنت ستتأخر

هي أنا

rulasammur@ 
rulasammur@gmail.com

روال سمور

عندما تأخــذ فرصة ملراجعة 
حياتك وروايتك التي كتبتها بردود 
أفعالك حلوادث القدر، ستراودك 
أفكار كثيرة عــن تأخر فرصك 
ونصيبك في هذه احلياة! ستظن 
أن األقدار اجتمعت عليك بخيرها 
وشرها لتخط أحداثها على مالمحك 
وتعابيرك، متاما كما تخط بقلمك 

على ورقة كاتبا قصتك!
قد تظن أن ابتالءات احلياة قد 
أخرت عنك فرصك، ببساطة، ألنك 
تقــارن حياتك مبن حولك مركزا 
على فقــدك وعطاياهم من نفس 
اجلنس! فمن فقد األهل والعزوة، 
ستراه يقارن حياته مبن له األهل 
والعزوة! ومن تأخر في دراسته 
الوظيفي، ستراه يقارن  وتدرجه 
نفسه مبن تعلم ودرس وتدرج في 
عمله ورزقه، ومن ابتلي بالصحة، 
سيكون األصحاء مركز املقارنة! قد 
تعز عليك الفرحة والسعادة، لتقارن 

نفسك مبن يعيشونها!
 كل ذلك بغفلة منك أنك مركز 
املقارنة من أناس آخرين! نعم: فمن 
ملك املال قد يغبطك على صحتك 
وبساطة عيشك، فكثير من القصور 
باردة العواطف خالية من املشاعر، 
القلوب بها رغم اتساعها  تضيق 
وسيفاجئك من ملك السطوة والقوة 
ببحثه عن احلب اخلالص املجرد 
من املصلحة ليرضي به شــغف 

واحتياج قلبه!
ستدرك مبرور الوقت أن الوقت 
لم يفت، وأن بعد كل واد هناك قمة، 
ومن بعــد كل قمة واد قد يكون 
فيه استراحة محارب لشحذ الهمة 
لصعود آت! قد يكون تأخر احلب 
ملالقاتك حتى يتيح الفرصة لك أن 
تكون جاهزا ملراعاته ومداراته! قد 
يبتعد عنك هدف حفرت طريقه 
بيديك ليعلمــك الدرس أنه ليس 
شغفك وأنه سيأخذ منك أجمل ما 

فيك ليتركك خالي الوفاض! 
نعم، قد تتأخر عليك الفرص 
وفقا لتوقيتك الذي ظننته نافذا، 
ولكــن، حتى لو تأخرت، فاعرف 
إيقاع حياتك واســتمتع بتأخرك 

لتصدم الدنيا بردود أفعالك.


