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كما أن السفر قطعة من عذاب، 
لكنه ذو فوائد كثيرة، منها كما يقول 
اإلمام الشافعي رحمه اهللا: «تفريج 
هم واكتساب معيشة وعلم وآداب 

وصحبة ماجد». 
والسعادة في السفر إذا خالطه 
عمل خيــر وتفريج كرب املنكوب 
والتماس حاجة احملتاج واحتساب 
األجر عند اهللا، هنا تكتمل السعادة مع 
ما ذكره الشافعي، فتكمن في القلب 
راحته وفي النفس انشراحها وتنجلي 
الهموم ويشعر اإلنسان بقربه خلالقه 
ومواله، كما أنه في ظل هذه السعادة 
يرى فرحة الفقير وبهجة املسكني 

وغاية احملتاج تتجلى أمامه.
من هذه األيام الســعيدة التي 
قضيتها... زيارتي للهند في مقاطعة 
كيــرال والتي يعيش بها ٨٠ مليون 
مسلم، حيث إن عدد املسلمني في 
الهند يزيد على ٢٠٠ مليون نسمة 
من أصل مليار و٤٠٠ مليون هندي.
في الهند تتعدد اللغات الى أكثر 
لغة والديانات والثقافات،  من ٢٠٠ 
ويســودها الفقر واجلهل، فالبالد 
بالغابات واألنهار،  كبيرة ومليئــة 
حيث يوجد في كيرال أكثر من ٤٠ 
نهرا رئيسيا، حيث تصيبها كل عام 
فيضانات تغطي أرضها إلى أكثر من 

خمسة أمتار.
قضينــا أيامنا الســعيدة فيها 
بصحبة أعالم من أبنائها البررة، منهم 
د.عبدالســالم احمد مدير اجلامعة 
اإلسالمية ود.عبداحلفيظ واألخ زبير 
وغيرهم، حيث زرنا الكثير من معالم 
مدينة كاليكوت التي زارها وعاش بها 
بعض أهل الكويت، فأهلها يثمنون 
دور أجدادنا فيها وأيامهم السعيدة 
املاضية التي عاشوها وسط غاباتها 
اخلضراء وعلى سواحلها اجلميلة.

في مثل هذه الزيارات لهذه البالد 
البعيدة، يشــعر اإلنسان بأنه أدى 
جزءا من الواجــب عليه جتاه ربه 
وجتاه إخوته في الدين، واســتفاد 
منها علما وأدبا وتفريج هّم ومصاحبة 
من يحب، فال فقد وال خسران إمنا 
هي أيام سعيدة لها ذكريات مجيدة 

في هذه البالد البعيدة.

محبو وعاشــقو املسرح كثر ملا 
اليومية،  يعكســه من واقع حياتنا 
التي  املواســم واألوقات  ينتظرون 
تعرض فيها تلك الفنون ويتهافتون 
على اجللوس في الصفوف األولى غير 
مبالني بانتقادات فناني املسرح أحيانا 
الذين ال يوقفهم ومينعهم وجودك 

على كراسي املتفرجني.
باألمــس البعيــد/ القريب جاء 
املســرح إلّي دون عنــاء ومن دون 
مقابــل باملجان، حضرت وأنا جاهز 
لالستمتاع والضحك، نسقوا القائمني 
واملنظمني على املسرحية وأجلسوا 
كال في مكانــه، كان موقعي جميال 
ومناســبا جدا، لو طلبته بنفسي ما 
جاء بهذه الهيئة أو الصورة «تفصيل». 
اســتطعت من خالل مكاني متابعة 

احلضور وأبطال املشهد.
في الواقع لم تكن مسرحية، لكن 
جتسدت فيها كل العناصر من ممثلني 
ومسرح وجمهور، االختالف فيها كان 
تداخل األدوار فلم أعد أستطيع التمييز 
بني اجلمهور واملمثلني، بالطبع املسرح 
لم يتغير دوره ألنه وهللا احلمد جماد.
كانت أحد تلك االجتماعات، التي 
يكثر فيها التفاخر والتباري على أفعال 
وإجنازات لم يقم بها املتحدث الرسمي 
بل شخص آخر «فقير» تعب واجتهد 
ليــأكل غيره الثمار ويبقي له مزيدا 
من األعمال واملهام. اجتماعات يزيد 
فيها التمثيل عن حده ويتضح للعيان 
وضوح الشــمس، أكثر حتد وأكبر 
صعوبة هي منع وسجن ضحكاتي عن 
التعبير على مدى فشله في أداء الدور.
أتساءل هل  املوقف جعلني  هذا 
اجلميع الحظ ســوء أداء الدور؟ أم 
أنني بالغت؟ «ما أظن»، لم أدع السؤال 
انتهت مســرحيتنا  أكثر.  يحيرني 
وخرجت أســال أحد املشاهدين من 
الذين لم يشــتبه علــي دوره، كان 
من فئة اجلمهور بال شــك، حزنت 
بشدة على أنه أيديني وسعدت بأنني 
لم أكــن أتوهم. في النهاية لن أعمم 
فليست كل اجتماعاتنا مسرحيات ألن 
أفالم  التنوع مطلوب، فهناك أيضا 

ومسلسالت وبرامج ثقافية.

أيا كانــت ديانتكم، وأيا كان البلد 
الذي قدمتــم منه إلى بلدنا، وأيا كان 
عرقكم أو لونكم أو اعتقادكم السياسي، 
بل حتى أيا كان رأيكم في بلدنا أو بنا 
كشعب، فال يسعني سوى أن أقول «كثّر 
اهللا خيركم أيها الوافدون على بلدنا».

ساعدمتونا وساهمتم معنا في بناء 
بلدنا منذ اخلمســينيات حتى اليوم 
ونحن نطرق أبواب العقد الثاني من 
األلفية الثالثة، مساهماتكم في بناء بلدنا 
ال ينكرها إال جاهل وال يســتحقرها 
سوى عنصري، فمهما بلغت مساهمتكم 
من بساطة في نظرنا أو في نظركم أو 
حتى في املقياس العام، ومهما كان سبب 
قدومكم إلى بلدنا قد وضعتم بشكل 
أو بآخر بصمة عمل في بنائية البلد 
وساهمتم من حيث ال يعلم العنصريون 
في احلركة االقتصادية في بلدنا سواء 

أكان بالبيع أو بالشراء.
وعذرا منكم ولكم وبكم من أي نََفس 
عنصري قد ملستموه أو وجدمتوه من 
معترض على وجود بعضكم أو كلكم، 

فهذا ولألسف الشديد نفس عاملي ال 
تختص به الكويت دون غيرها، وإن 
كنت أعتقد أن بلدنا ال يزال بلد الترحيب 
باآلخر، وأن جذور أخالقنا ككويتيني 
أقوى من رياح موجة معاداة القادم من 
اخلارج التي تلف العالم أجمع، تظهر 
تلك الرياح لدينا كرياح «سرايات» عابرة 
ملوقف أو حلدث، ولكنها ســرعان ما 
تنقشع بعد أن يتدخل العقالء بيننا، 
وما أكثرهم، إلطفاء نيران اشــتعلت 

في غفلة منا جميعا، ولكن لكم منا أن 
نبني لكم أنكم محل ترحاب بيننا وأنكم 
جزء من مجتمعنا وثقافتنا حتى ولو 
وجدمت من يقول غير ذلك بني احلني 
واآلخر، فواهللا إنهم ليســوا بأكثرية 
ولكن أصحاب هــذا النفس عادة ما 

تكون أصواتهم عالية.
واهللا ال نكرهكــم، وال ميكن أن 
نكرهكم، ومعظمنــا يراكم جزءا من 
بنائية البلد، أما أصوات النشاز التي 

قد تزعجكم، فتظل أصوات نشاز ال 
متثل وال حتى أقل من ١٪ من الصوت 
الكويتي احلقيقي الذي جبل على تقبل 
اآلخر واحتضانه واحترامه واحتوائه، 
فأنتم وإن قــال من قال وحتدث من 
حتدث جزء من نســيجنا املجتمعي، 
ومساهمون رئيسيون معنا في بناء 

وتنمية بلدنا باألمس واليوم وغدا.
كما قلت، النفس العنصري الرافض 
لآلخر.. القــادم.. املهاجر.. املقيم هو 
نفس يلف العالم بأكثر من شكل وهيئة 
وألكثر من سبب، وأهم تلك األسباب 
اجلهل، فصاحب هذا اخلطاب العنصري 

ال ميكن إال أن يكون جاهال.
العنصريون ال يهاجمون الوافدين 
فقــط، بل يهاجمون كل من هو ليس 
على شاكلتهم أو مختلف عن تفكيرهم، 
هؤالء ال يؤمنون بالتعددية وال مببدأ 
التعايــش، ومشــكلتهم الوحيدة أن 
«ما عندهم شــغل» وال إجناز حياتي 
حقيقي، لذا أغرقوا أنفسهم بالعنصرية 

واتخذوها مشروعا لهم.

الوطن فكرة غامضة وغير محددة 
وحتتاج شيئا من التأسيس املعرفي لفهم 
نظامها، وأتساءل ما إذا كانت فكرة الوطن 
ليست في النهاية إال اعتبارا عاطفيا أم 
حقيقة واقعية؟ وبالتالي أتساءل ما إذا كنا 
ضحايا لتلك الفكرة؟ وما إذا كانت أفكارنا 
املتمثلة في أن لنا جذورا جغرافية هي 

مجرد خيال نتشبث به أم ال؟
هكذا يرى (كونديرا) صاحب املزحة 
والكائن الذي ال حتتمــل خفته والذي 
يســعى إلى اخللود واحلياة في مكان 
آخر وإن كان قد مارس غراميات مرحة 
في حياة صاخبة برقصة الوداع، وداع 
من ملئ بالضحك والنســيان في حفلة 
تفاهة متكن من خاللها من تشريح البطء 
واجلهل واالنهمام بالهوية قبل أن يرفع 

الستارة وهو فيلسوف الرواية.
لقــد عانى كونديرا مــن البعد عن 
الوطن قســرا وجهرا ومن آالم وخيبة 

آمال وأحزان، فإنه عندما يهرب اإلنسان 
من وطنه فإنه يكون قد وصل إلى مرحلة 
من التعاســة وإن كان له في منفاه من 
يعتني به، فهذا شــعور مفهوم، أما أن 
يحول اإلنسان شعوره بالعدم إلى جتدد 
وتألق في امتطاء صهوة جواد احلياة من 
جديد فإن ذلك أمر استثنائي يدل على 

همة عالية وروح عاتية. يقول كونديرا: 
«هل أعتبر حياتي في فرنسا حياة بديلة 
وليست حياة حقيقية، هل أقول لنفسي 
حياتك احلقيقية في تشيكوسلوڤاكيا بني 
أبناء بلــدك القدامى أم أقبل حياتي في 
فرنسا هنا، حيث أنا حقا كحياة حقيقية 

وأحاول أن أعيشها بالكامل؟».

ولقد حســم هذا اجلدل إذ قال «لقد 
اخترت فرنسا»، وهذا شاهد واضح على 
أن اإلنســان يختار (الكرامة) و(الراحة 
واحلياة الواعدة) أينما كانت ولقد ذكرني 
ذلك بقول أمير املؤمنني علي گ: «ليس 
بلد بأحق بك من بلد، خير البالد ما حملك»، 
إننا نحتاج أن نفكك بني ما هو اعتباري 
وما هــو حقيقي في حياتنا، فإننا نحن 

من يصطنع هذه احلدود.
وأخيرا فإن البيئة االجتماعية صناعة 
إنسانية وحسب، لذلك ال يصح منا أن 
نتــآكل داخلها بل يجــب أن نصنعها 
ونحسن إدارتها وأن نوجه إرادتنا التي 
تتطلع إلى املستقبل املتألق املشرق ولكن 
تظل العالقة بني الوطن واإلنسان عالقة 
جدلية إال انه عندما يصل اإلنسان إلى 
معضلة االختيار بينه وبني الوطن فإن 
اإلنسان يكون هو األولى وفوق كل شيء 

وكل اعتبار (ولقد كرمنا بني آدم).

اإلســالم هو ثاني أكبر ديانة في 
الهند، ويعتنقه حوالي ١٤٫٢٪ من السكان، 
وقد جاء اإلسالم أوال إلى الساحل الغربي 
من الهند مع قدوم التجار العرب في 
وقت مبكر من القرن السابع امليالدي، 
وكان مسجد شيرامان جمعة في والية 
كيراال هو أول مسجد في الهند، وقد بني 
في عام ٦٢٩م من قبل مالك بن دينار. 
ووصل اإلســالم إلى شمال الهند 
في القرن الثاني عشــر عبر الغزوات 
التركية، وأصبح منذ ذلك احلني جزءا 
من التراث الديني والثقافي للهند. ولكن 
عندما نتابع تاريخ الهند منذ قدمي الزمان 
فإنه تاريخ معقد ال ميكن ألي شخص 
أن يفهمه بســهولة، فقد بدأ الصراع 
بني الهندوس واملسلمني بغزو اخلالفة 

األموية للسند في عام ٧١١. 
التوســع اإلسالمي خالل  وأثناء 
الوســطى فقد مت اضطهاد  العصور 
الهندوس وتدمير معابدهم من املغول 

املعادية للهندوس، وعلى الرغم من هذا 
النزاع، إال أن عددا من الهندوس كانوا 
يعبدون ويواصلون عبادتهم في مقابر 

القديسني الصوفيني املسلمني.
ونظرا العتنــاق ماليني الهندوس 
لإلسالم أثناء فترة حكم املسلمني، فقد 
ترك شعورا باملرارة وخيبة األمل لدى 
كثيرين من الهندوس بسبب التحدي 

الكبيــر الذي واجههم من اإلســالم. 
ولكن ملوك الهند حرصوا على تعايش 
املســلمني والهندوس السلمي وعلى 
الوحدة الهندوسية ـ اإلسالمية ودافع 
ملــوك الهند عن ذلك، وأبرزهم جالل 
الدين أكبر وقادة حركة االســتقالل 
الهندية مثل املهامتا غاندي وعبدالغفار 
خان. فقد طالب اإلمبراطور جالل الدين 

أكبر بالوحدة بني الهندوس واملسلمني 
وعني الهندوس واملسلمني كمسؤولني 
في بالطه، كما شارك وشجع مهرجانات 

هندوسية وإسالمية.
وخالل حرب االســتقالل الهندية 
األولى في عام ١٨٥٧ حشد الهندوس 
واملسلمون في الهند حملاربة البريطانيني، 
وصرح مامنوهان سينغ في عام ٢٠٠٧ 
أن هذه األحداث كانت مبنزلة شهادة على 
تقاليد الوحدة الهندوسيةـ  اإلسالمية.
الرغــم من محــاوالت  وعلــى 
البريطانيني زرع الفتنة بني الهندوس 
واملسلمني، فإن اجلميع توحدوا ولم 
يتفرقوا، ما يؤكد الوئام بينهم وحرص 
ملوكهم علــى هذه الوحدة والتعايش 

السلمي. 
والبد من رد اجلميل والعرفان ملا 
قدمه حكام الهند وحرصهم على الوحدة 
البالد ولتحقيق  الوطنية الســتقرار 
التنمية الشاملة التي يسعى لها اجلميع.

دائما «الناقص يجزم بحرف العلة»! 
لذلك جتد الكاذب يرى كل الناس كاذبني، 
واحلاقد يراهم حاقدين، والكاره يراهم 
كارهني، والفاشل يراهم فاشلني......إلخ.
ووحده مسيء الظن، يتهم اجلميع 
بسوء ظنه، معتقدا بأن كل الناس مثله!
يقول بكر بن عبــداهللا: «إذا رأيتم 
الرجل مــوكال بعيوب الناس، ناســيا 
لعيوبــه، فاعلموا أنه قد مكر به»، لذلك 
قد نالحظ وفي جميع املجاالت املدنية، 
املهنية واحلياتية، من يتنطط كـ (األهوج) 
هنا وهناك، يتصيد لهذا وذاك ويتنصت، 
املهاجمة املستعرة، وليس  فقط بهدف 
بهدف النقد والنصح والتصحيح، ويدخل 
في ذمم غيره ليشــكك بهــم ويعيب، 
ويجزم ويؤكد على رأيه، وكأنه يقرأ ما 
في صدورهم ويعلم الغيب! شخص ال 
يتمتع باللباقة وال حسن احلديث، ويوهم 
من حوله بأنه اإلنسان الكامل، املثالي، 
النظيف، متذبذب الطباع والتناقضات، 
يدلي برأيه التافه على غيره كما يحلو 

له، يستنتج، يقيم، يوبخ ويحاسب، وال 
يريدك أن ترد عليه أو تساجله، وكأن حال 
لسانه يقول أنا «الفهلوي» كما يطلق عليه 
في اللهجة املصرية، ويا له من «فهلوي» 
وضيع، دائما ما يكون في منتهى القبح 

واخلبث والوقاحة.
وتطرق لنا الكاتب د.هشام حتاتة عن 
ذلك النموذج البشري، في أحد مؤلفاته 
وكتاباتــه، فقال: الرجــل الفهلوي هو 

الظاهرة الثالثة التي أقوم برصدها بعد 
العاق! وال يالم  املرأة املتسلطة واالبن 
حقيقة حني يفكر برصد ظاهرة كتلك.

واملضحك في األمر، أن هذا الوضيع 
هو اكثر من يحثك على ضرورة التزامك 
بالقواعد واآلداب السلوكية واألخالقية.
، لو كان ميتهن  أمأ األدهى واألمــرّ
نفس مجالك، جتده يدعوك بأن تتحلى 
بأســلوب مهني احترافي، وفي املقابل 

يصدمك بجهله، وبقلة حيائه وأدبه! الذي 
أنساه بأنه هو أول من مترغ في الوحل.
ذلك الوحل الذي جرده من شــرف 
املهنية وتقاليدها، وجعل منه إنســانا 
متخبطا، مهما حــاول وتصنع خلبط، 
فيفضح نفسه بنفسه وبزلة بسيطة عابرة 
ليزداد اشتطاطه وتلبيخه في  يسقط! 
الكالم، والذي ما هو إال نقيض لنصائحه 
وأفعاله، يزاحم غيره فقط بكثرة لغوه 
وزيف أقواله، فيحوم ويحوم ليفرغ ما 
في جعبته وما حتمله من عقد نفسية قد 
تكون الزمته في مختلف مراحل حياته.
الداخلي والروحي  السالم  فأفقدته 
والعقلي، وصنعت منه شخصا معطوبا 
مشوها، انهكه الشعور بالنقص، وجعله 

عالقا في احلضيض.
فحــني مر احلســن البصري على 
مطرف بن عبــداهللا وهو في أصحابه 
فقال له: عظهم، فقال مطرف: أخشــى 
أن أقول ما ال أفعل، فقال احلسن: وأينا 

يقول ما يفعل؟!

احلكمة سراج العطاء
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مسار حر

Q٨naifQ٨@gmail.com

نايف اجلاسمي الظفيري

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، كان كرميا 
في عفوه عن الطبطبائي والدوسري، وهو من املكارم 
الكثيرة التي تعودنا عليها من سموه، وقد جاء هذا العفو 
من منطلق أن أمير اإلنسانية هو رب األسرة الكويتية، 
فهو يشعر بأن كل كويتي هو ابن له، ولذلك جاء عفوه 
كتصرف من أب نحو أبنائه يريد أن يتحلوا باألخالق 
احلميدة، فهــو ال يريد أن يعامله معاملة املجرمني، بل 
حرص أن يكون أبا لكل كويتي يعامله كابن من أبنائه. 
وأراد سموه أيضا أن يزرع في نفوس أبنائه الكويتيني 
ضرورة احترام القضاء، ألن القضاء هو امللجأ األخير لكل 
مواطن يشعر بالظلم هذه هي أخالق رب األسرة الكويتية 
الذي لم يبخل بزيارة أبنائه في املسرات واألحزان يريد 

أن يحسسهم بأن رب األسرة قريب منهم.
وها هو الطبطبائي والدوسري يتقدمان إلى سموه 
باالعتذار وطلب العفو، وسموه لم يستعمل قوته ومقدرته 
في معاقبتهم، بل أراد أن يتمثلوا بشــعور األبوة التي 
يحملها ســموه في قلبه نحو كل مواطن كويتي، ولو 
حاولنــا إجراء مقارنة بني ما يحدث في الكويت ودول 
أخرى لوجدنا الفارق كبيرا، إذ لم يســتعمل صاحب 
السمو الشدة والقسوة في محاسبة أبنائه عند اخلطأ، 
بــل أراد أن يعلمهم كيف تكــون العالقة بني احلاكم 
عندما يشــعر باألبوة ومسؤولياته جتاه أبنائه، ويريد 
أن يعود أبناءه على اخللق الطيب واحترام احلاكم األب 
واحترام القوانني واالمتثال للقضاء الكويتي الذي يتمتع 

بالنزاهة والعدالة.
وهذا العفو يعكس حرص صاحب السمو على معاملة 
شعبه مبا جاء في ديننا اإلسالمي احلنيف، حيث يقول 
املولى عــز وجل (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
اجلاهلــني)، وفي آية أخرى يقــول املولى القدير الذي 
يحرص على أن يتمثل املســلمون بحسن اخللق قوله 
تعالــى (ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك 

فاعف عنهم).
وسموه يريد أن يستفيد من مواقف اخللفاء الراشدين، 
حيث عفا أبو بكر عمن حاول اإلساءة للسيدة عائشة عنها 

وامتثل الصديق لآلية الكرمية (وليعفوا وليصفحوا).
وفي مواقف أخرى للخليفة عمر بن اخلطاب الذي 
كاد أن يوقع بعيينة بن حصن الذي خاطب أمير املؤمنني 
بعبارات شديدة، إال أن اخلليفة عمر تراجع عندما خاطبه 
بن حصن قائال يا أمير املؤمنني إن اهللا تعالى قال لنبيه 
ژ «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني»..

بهذه األخالق عفا صاحب السمو رب األسرة الكويتية 
عن ابنيه الطبطبائي والدوسري، وعاملهما كأبناء له. جزاك 
اهللا كل اخلير يا أمير اإلنســانية والعفو.. ونحمد اهللا 
أننا في وطن يسوده احملبة والتسامح بني جميع أفراد 
األمة فال كبير وال صغير الكل أمام القانون متساوون 

واحلمد هللا.
آية كرمية (وســارعوا إلى مغفــرة من ربكم وجنة 

عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني).
واهللا املوفق.

عندنا الكثير من األمثال الدارجة واملتناولة بشكل 
يومي وأغرب هذه األمثال وأقساها هو «جلد ما هو 
جلدك جره على الشــوك»، خالل مراجعتي العادية 
والبســيطة ألحد أبنائي في املركز التخصصي لطب 
األســنان وعند االنتهاء أبلغتني السكرتارية بأنهم 
سيتصلون بي األسبوع املقبل لتحديد املوعد القادم 
الستكمال ما قام به طبيب املركز مشكورا، وفعال بعد 
مدة بسيطة أبلغوني باملوعد وانه سيكون غدا صباحا 
أو ظهرا ولك االختيار وهنا اعتذرت الضطراري للسفر 
فيه وطلبت من السكرتارية أن يسمحوا لي بالقدوم 
اليوم للتوقيع علــى املوافقة لإلجراءات الطبية التي 
يعلمها اجلميع فرفضوا ووجهوني للذهاب إلى وزارة 
الصحة وكان الوقت ضيقا جدا، وفعال توجهت لوزارة 
الصحة، وبطبيعة الوضع أن أذهب إلى وكيل وزارة 
الصحة للشؤون القانونية وبعد الكثير من األسئلة 
واألبواب واملوظفــات وصلت لوكيل وزارة الصحة 
للشؤون القانونية احملترم الذي كان في اجتماع طبعا 
وهذا ما أبلغتني به ســكرتيرة املكتب!، فجلست مع 
السكرتارية التابعة له وبعد الكثير من النقاش قالوا 
لي أنت هنــا في املكان اخلطأ فاألصل بك أن تراجع 
فرع الوزارة في منطقة الساملية عند وكيل وزارة آخر.
املهم أنني خرجت بخفي حنني ولم اســتفد من 
ذهابــي للوزارة التي أبلغني املركز الصحي بالتوجه 
إليها وحتديدا مكتب الوكيل بشيء، املستغرب باألمر 
انهم يدعــون بوجود قانون قدمي لهذا الغرض.. آمنا 
باهللا ونحــن أول من يطبق ذلك وكوني مواطنا غير 

متخصص بالقانون من حقي أن أتساءل:
أين كانت وزارة الصحة كل هذه السنني؟ وأيضا 
ال يهم فهم اعلم منى بذلــك ولكن أليس األولى من 
وكالء الوزارة املبجلني أو السيد الوزير أن يخصص 
فــي كل منطقة صحية في محافظات الدولة كاتبا أو 
مســؤوال أو وكيل وزارة ال يكون باجتماع ويسمح 
لنا بتوكيل من نريد توكيله صحيا لكي تخلي وزارة 
الصحة مسؤوليتها الطبية عنا؟ أو أن يعتمد التوكيل 
الرســمي العام الصادر من كاتــب العدل في وزارة 
العدل والذي نوكل به من نشاء، ونحن على استعداد 
أال نتوجه للوزارة وال ندخل وال نطرق باب أي وكيل 
أبدا النشــغالهم الدائم باالجتماعات املضنية واملهمة 
لتطوير الوزارة أعانهم اهللا على (هاملواطنني املزعجني 
اللي مثل حالتي)، هل هذا الطلب أو هذا االقتراح صعب 
جدا ويستعصي على التطبيق؟ وإال «سن ما هو سنك 

جره على الشوك».


