
آراء
االثنني ١٠ فبراير ٢٠٢٠

17

«بشروا والتنفروا» 
هدي النبي احلليم

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

مراكز الكويت
 للوقاية والتحكم 

KCDC باألمراض

ألم وأمل

د.هند الشومر

يختلف تصنيف األزمات في العالم حسب طبيعتها أو نوعها، 
وال شك أن العالم حاليا يواجه أزمة صحية عاملية بتفشي ڤيروس 
كورونا املســتجد ٢٠١٩/٢٠٢٠ والذي يســمى كذلك «ڤيروس 
ووهان»، وبداية انتشــاره كانت في منتصف ديسمبر ٢٠١٩ 
في هذه املدينة التي تقع في وســط الصني، وأطلق عليه اسم 

.٢٠١٩ nCOV
ويصاب املريض به بالتهاب رئوي حاد قد يؤدي إلى وفاته، 
ومازال العلماء يطورون لقاحا مضادا لهذا الڤيروس الشــديد 
العدوى واالنتشار، فالوفيات سوف تتجاوز األلف واإلصابات 
تقترب من ٤٠ ألفــا، وقد أجلت العديد من دول العالم رعاياها 
املتواجدين في الصني وبعض الدول ومنعت السفر إليها لتفشي 

املرض هناك بسرعة كبيرة جدا.
إذن، نحــن نواجه أزمة صحية حقيقيــة فهل مت التجهيز 

الصحيح والسريع لذلك؟
وماذا اتخذت دول مجلس التعاون (بشكل خاص) من إجراءات 

احترازية ووقائية حيال ذلك؟
هناك العديد مــن اجلاليات الصينية التي تعمل بها ورجال 
األعمال املرتبطني بأعمال كثيرة واملتواجدين بها، أضف إلى ذلك 
حجم التبادل التجاري الكبير بينها وبني اجلمهورية الصينية 

من بواخر جتارية وغيرها.
ليس ذلك فحســب، بل هناك تبادل ثقافي وعلمي، فلدينا 
كــدول مجلس تعاون طلبة علم مبتعثــون إلى الصني ولدينا 
عمالة صينية بأعداد كبيرة، إضافة إلى الوفود الرســمية من 

تلك الدول إلى الصني.
لقــد ظهرت حاالت اإلصابة بهذا الڤيروس القاتل في بعض 
دول مجلس التعاون، فهل مت وضعنا بالصورة بشكل يومي؟

وهل مت بث رسائل إعالمية ويومية للتعريف بهذا الڤيروس 
وطرق الوقاية منه بكل وسائل اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء؟ 

وتزويدنا بالتطورات أوال بأول؟
لقد اقترب شــهر رمضان الفضيل والذي اعتدنا أن نقوم 
أثناءه بزيارة بيت اهللا احلــرام معتمرين كل عام، كما اقترب 
موسم احلج والذي يتوافد فيه املاليني من املسلمني من جميع 

أنحاء العالم ألداء فريضتهم، فهل متت مراعاة ذلك؟
إن هــذه األزمة العاملية الصحية لن تنتهي في غضون أيام 
أو أسابيع، فالوفيات تتزايد واإلصابات مستمرة بشكل يومي، 
ونحــن نواجه أزمة صحية حقيقية، ولــو دخلت حالة واحدة 
الكويت (ال سمح اهللا) النتشر الفزع والهلع بني اجلميع، ناهيك 

عن اإلشاعات الكثيرة واملخيفة.
أمتنى أن يتم اتخاذ إجراءات احترازية فعالة على املستويني 
الرســمي والشــعبي في دول املجلس ملواجهة هذه احلالة من 
املعنيني ســواء في القطاعات الصحية أو غيرها وأن يتم بحث 
كل املســتجدات لهذا الڤيروس القاتل وتسخير كل اإلمكانيات 
املادية والبشــرية ملواجهته وبذل املزيد من اجلهد ملنع وصوله 
لدول املجلس وتشديد الرقابة على منافذها، وضرورة تفعيل 
دور اإلعــالم الصحي في كل وزارات الصحة في دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.

ليست كل األفكار ذات فائدة، وال كل العقول تأتينا بحلول 
لواقع نعيشه وليس امرا نفترضه، وال يفترض بالقيادي او 
من يغازل السلطة ان يكون خشن الفكر وعسر التعامل من 
خالل إظهاره ألفكارة التقشــفية وكأنه حامي خزينة الدولة 

من السرقة!
ولكن عن أي ســرقة او حقوق غير مستحقة نتحدث؟! 
تخيل معي ان هناك من يؤيد فكرة إيقاف الدعم املادي املقدم 
للطلبة والطالبات في اجلامعات واملعاهد؟! ملاذا؟.. ألنها تكلف 
الدولة او ألنهم أغنياء، او ان املجتمع يوفر لهم وظائف بدوام 
جزئي يستطيعون ان يغطون متطلبات وحاجات ومستلزمات 
دراستهم ! ولنفترض ان هناك فرصا وظيفية، هل ستكفي 
جميع الطلبة والطالبات احملتاجــني لهذا الدعم املادي نظير 
العمل؟! وهل أساســا الطلبة والطالبات يجدون متسعا من 
الوقت بعد يوم دراسي طويل لاللتحاق بوظيفة بدوام جزئي 
ال يقل عن٤-٦ ساعات يوميا ليعني نفسه ماديا في حياته وفي 
دراسته؟ ام األفضل لنا ان نبحث عن سبل أفضل لكي يتفرغ 
الطلبة والطالبات للتحصيل العلمي وان تتحمل اجلهات املعنية 
والدولة بإعانة الطلبة ماديا ومعنويا وتسخر امكانياتها في 

بناء عقول األجيال القادمة!.
سابقا اإلعانة كانت متعددة الشروط بإشراف باحث اجتماعي 
للحاالت ومن ثم تأتي املوافقة، وعلى ســبيل املثال تأتي كل 
حالة ببيانات حول دخل األسرة وعمل األب املعيل لها وغيرها 
من املستندات، الكثير من احلاالت مستحقة وبجدارة ان لم 
يكن اغلبها، فهنا احتدث عن الطبقة الوســطى والتي متثل 
شريحة كبيرة من املجتمع والتي يكون مصدر دخلها الراتب 
الشــهري فقط ويكون هو مصدر اإلعاشــة ودفع فواتير 
اخلدمات والقروض االستهالكية وقرض اإلسكان او اإليجار 
وأقساط ســيارات العائلة، فهناك نسبة بعد البحث ستبني 
األحقية لشريحة كبيرة مستحقة لصرف هذه اإلعانة والتي 
من اسمها ستعني هذه األســرية على مصاريف أبنائها من 
الطلبة والطالبات في مسيرتهم العلمية والتي اثبتوا عجزهم 
عن تلبيتها وتوفيرها بسبب التزاماتهم ومصاريفهم بسبب 

غالء املعيشة.
أصبحت الدولة اآلن تعطي هذه اإلعانة لكل الطلبة والطالبات 
فــي اجلامعات واملعاهد، وكانت تقــدر قيمتها بـ ١٠٠ دينار 
شــهريا وزادت بعد ذلك إلى ٢٠٠ دينار شهريا، طبعا تتأخر 
هذه اإلعانة أحيانا وتصرف بأثر رجعي وال تكون دائما في 

وقت محدد.
مبلغ اإلعانة حق مكتسب للطلبة والطالبات وأصبح حقا 
للجميع بعد مكرمة أميرية سامية لرفع احلرج عن أبنائنا الطلبة 
والطالبات في ظروفهم االجتماعية ومساندتهم ماديا ومعنويا، 
ويجب أن يكون التفكير باالجتاه اإليجابي في زيادتها وفق 
غالء أســعار الكتب الدراسية ومستلزمات الدراسة، وأطالب 
بأن تزيد الى مبلغ ٢٥٠ دينارا شــهريا لتتناسب مع ارتفاع 

األسعار وغالء املعيشة.
باملختصر: اختاروا قياديا يتعامل مع الواقع، ومن يطالب بإلغاء 
اإلعانة فهو بعيد كل البعد عن الواقع ويجب إعادة النظر في 
تكليفه مبهام قياديه في الهيكل اإلداري والتعليمي بجامعة 

الكويت.
رســالة: على الدولة واجلهات املعنية والقطاع اخلاص، تقدمي 
وزيادة كافة وسائل الدعم من باب املسؤولية االجتماعية لفئة 
أبنائنا الطلبة والطالبات من تقدمي خدمات مجانية في مجال 
النقــل واملواصالت وخصومات مثل خفض أســعار الكتب 
ومستلزمات القرطاسية وفي أي مرفق يستفيدون منه ألنهم 
ميثلون شريحة الشباب التي متثل نسبة ال تقل عن ٧٠٪ من 

املجتمع «فإذا صلح األساس صلح املجتمع».

لنا مــن الرجوع  بالهــدوء البد 
للحكمة الربانية والنبوية بكل الكتب 
السماوية (ولقد كرمنا بني أدم)، هذه 
الكرامة ال يتالعب بها سوى سفيه، أو 
مغرور، أو حاقد ومثله حاسد! فوسائل 
تواصلنا االجتماعي منذ شهور تنشر 
وتتبنى أخبارا أطراف الليل وأكثرها 
بالنهار (مفادها خفض رواتب! وفرض 
ضرائب!) وتوجه تقارير عجز ميزانية 
الدولة، بررت كل ذلك مصادر إعالمية 
ومثلها ندوات حكومية وتصريحات 
الديرة حاملي  نواب لهم صفة عيال 
بيرق أماناتها مبداخالت جلسات قاعة 
املغفور له بــإذن اهللا أميرنا الراحل 
الشيخ عبداهللا السالم الصباح طيب 
اهللا ثراه (ثــروات الديرة ألهلها وانا 

حارسها). 
ماذا تعنى هذه الكلمات لم امض من 
أعوام وسنوات بال اطاله تزرع بقلوب 
املخلصني اليــوم حكاما ومحكومني 
هاجس األمان للحاضر برصد ما كان 
بغابر الزمان يبعد هموم ما ينشر من 
إحباطات وسائل تواصل التشويشات 
وخلــط أوراق احلاضر ملا يقال عن 
حاضرنا وربطــه بحبل جناة مافات 
بأداء مؤسسة التأمينات وميزانياتها 
املتقاعديــن واملتقاعدات  وحقــوق 
بحياتهم وأمانة ذلك بعد املمات التي 
لم يتطرق لها فرسان أمتنا بتحديد أثمن 
بناطق  اجللسات تلميحا وتصريحا 
رســمي «عروقه باملاي» ليوضح كل 
ذلك اللغط ومثلها الشبهات ليبشروا 
كل األمة وال ينفروا كبيرها وال بنني 
أو بنات يعني املستقبل مشرق كنور 
شمس ضحى ربيعنا بقطرات سحابها 
دون مالبسات وتضخم عسير سابق 
الكلمات متشربكة املصطلحات واهللا 

ولي التوفيق يا حزمة اخليرات!

تتجه أنظار األطباء واملتخصصني 
إلى املراكز املرجعية في العالم وفي 
مقدمتها مركز التحكم والوقاية من 
األمراض بالواليات املتحدة األميركية 
CDC مع كل طــارئ صحي أو عند 
اكتشاف أوبئة أو أمراض سواء كانت 
التحكم  أو قدميــة. ومركز  جديدة 
والوقاية من األمراض األميركي هو 
منظومة صحية بحثية علمية تعمل 
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع 
ويستفيد منها الباحثون والسلطات 
الصحية في جميع دول العالم وتضع 
احللول وتنفذ السياســات وتصدر 
األدلة االسترشادية املرجعية ومتاحة 

للجميع على موقعها اإللكتروني.
وعندما زرت املقر الرئيسي لها في 
مدينة أتالنتا بوالية جورجيا األميركية، 
شعرت أنني في محراب متطور للعلم 
يبعث على املصداقية واجلدية، وقد 
أنشــئ مركز التحكم والوقاية من 
األمراض في أميركا منذ عام ١٩٤٦، 
ومنذ ذلك احلــني وهو محط أنظار 
العالم كمركز مرجعي بحثي مرموق 
في الصحة العامــة ويضع احللول 
واملبادرات التي تستفيد منها البشرية 

على مستوى جميع دول العالم. 
وكم تســاءلت بيني وبني نفسي 
ملاذا ليس لدينا مراكز كويتية للوقاية 
والتحكم باألمراض كجهة مرجعية؟ 
حيــث ان لدينا اإلمكانات إلنشــاء 
إنشــاؤها  املراكز وليكن  مثل هذه 
على مراحل وبالتعــاون مع املركز 
األميركي ومن خالل اتفاقيات التعاون 
الطبي والصحي معها، إذ إن مثل هذا 
املشروع الطموح سيكون له مردوده 
على األمن الصحي وعلى الثقة في 
النظام الصحي، باإلضافة إلى إتاحة 
الفرصة لالستفادة من علم وخبرات 

من سبقونا بشفافية كاملة.
إننــي أمتنى أن أجد هذه الفكرة 
محط االهتمام من املسؤولني كمشروع 
طبي علمي تنموي بحثي، حيث ان 
االســتثمار في إنشاء هذا املشروع 
ســتجني ثماره األجيــال احلالية 

والقادمة.
ان االستثمار في الصحة هو أفضل 
استثمار ألي دولة، خاصة أننا نسعى 
لتحقيق رؤية صاحب السمو لكويت 
الكويت مركزا  املســتقبل ولنجعل 
اقتصاديا وصحيا وتنمويا شامخا 
ونكمل مالمح وطننا بإنشاء مراكز 

مرجعية مبستوى عاملي.

< < <
ألننا نشأنا جيال تأسس بشكل 
القــراءة والكتابة،  صحيح في 
وعشقنا القراءة، وأعتقد أننا كنا 
جيال يتمتع بحد جيد من الوعي، 
اليوم لألسف بســبب مناهج 
وأســاليب تعليمية غير عملية 
سقط جيالن في فخ عدم إجادة 
القراءة أو الكتابة بشكل صحيح، 
أن تعود  التربية عليها  ووزارة 
على األقــل للمربع صفر تعود 
لـ «مع حمد قلم» إذا لزم األمر 
وتسقط من مناهجها تلك املناهج 
«املليونية» املستوردة، مناهج 
عندما مت استيراد بعضها ومنه 
منهج العلوم للمرحلة املتوسطة 
مت حذف ما بــني ٣٠ و٤٠٪ منه 

لعدم مالءمته.
< < <

سمـــــو رئيــس مجلس 
الوزراء، بسبب تخبطات وزارة 
التربية سابقا أصبح لدينا جيل 
ال يجيــد القــراءة وال الكتابة 
بشــكل صحيح، وكأمنا دخلنا 
مرحلة األميــة احلديثة، والتي 
الــوزارة االعتراف  يجب على 
بوجودها كمشكلة، ثم حلها حتى 
ولو استلزم األمر تغيير املنهج 
في نصف العام.. األمر قرار يا 

سمو الرئيس.

رش املياه ومضايقة اآلخرين.
نتمنى من اجلميع أن يحتفلوا 
املظاهر غير  برقي بعيدا عــن 
للمياه  احلضاريــة من هــدر 
ورمــي البالونات واالبتعاد عن 
األساليب الدخيلة على مجتمعنا 
التي ميارسها البعض خالل تلك 
املناسبات منها التعدي على حرية 
اآلخرين بأسلوب التعبير اخلاطئ 

الذي نرفضه جميعا.
يجب على اجلهات املسؤولة 
وعلى رأسها وزارة التجارة أن 
تعمل جاهدة مبنع احملالت من 
املياه والبالونات  بيع رشاشات 
التي بدأ الترويج لها حاليا أسوة 

مبادة الفوم التي منعت متاما.
التعبير عــن حب الوطن ال 
يأتي برمــي البلونات أو إغالق 
الطرق الرئيسية مبسيرات تعرقل 
حركة املرور وإمنا يأتي عن طريق 
املشاركة الفعلية في احملافظة على 

ثروات الوطن ونظافته.
الشــعب  أبناء  املطلوب من 
الكويتي التعبير بشكل حضاري 
التي  الكرمية  باملناســبة  يليق 
للكويت  تترجم احلب احلقيقي 

بعيدا عن أي مظاهر سلبية.
 كل عــام والكويت عروس 

اخلليج بألف خير.

مالحظتي» نابليون بونابرت.
فالشــمس هي األخرى ال 
نعرف قدرها إال في غيابها أيام 
املطر والغيوم حينها يزداد احلنني 
لدفئها والشوق للهيبها احلارق! 
أما بحضورها طويال وأكثر من 
الالزم تغدو ضيفا غير مرحب 

به متمنني غيابها!
الناجح واملؤثر هو من يعرف 
كيف يســتخدم قانون الغياب 
باحترافية فيعرف متى ينسحب 
ومتى يكون حاضــرا يحافظ 
بذلك على هالة الهيبة واالحترام 
إليه، وفي فترة غيابه  والشوق 
تراه باحثا عن شغفه قارئا وكاتبا 
ومنجزا صانعا لإلجنازات ومحققا 
للنجاحات والتي بدورها ستكون 
حاضرة في املجالس فترة غيابه 
تتداولها األلسن بكل إعجاب يعزز 
بها من قيمته ويزيد من اتساع 
الهيبة واالحترام، فاحلب  هالة 
ال ميوت من كثرة التجويع بل 

من التخمة!

كتابة وصياغــة ونطقا أيضا، 
أبناء جيلي كانوا قراء بالفطرة، 
وانتقلنا من القصص املصورة 
إلى دواوين نزار قباني ونازك 
املالئكة ومعروف الرصافي وبدر 
السياب وروايات جنيب  شاكر 
محفوظ وإحسان عبدالقدوس، 
بل وحتى كتب الفكر اإلســالم 
ككتب فتحي يكن وحسن أيوب 
النفيســي منتصف  وعبداهللا 
الثمانينيات، طبعا باإلضافة الى 
بحثنا عــن الكتب املمنوعة من 
البيع وأتذكر أن أول رواية قرأتها 
كانت روايــة «الرهينة» لألديب 
اليمني زيد دماج واذكر ان روايته 
لدينا ولكننا كنا  كانت ممنوعة 
نحصل عليها نســخا مصورة 

من بعض املكتبات.

املناســبات سواء على مستوى 
احملافظات أو اجلمعيات التعاونية 

أو الشركات.
لــم يتبق إال أيــام معدودة 
واللجنة الدائمة لالحتفاالت لم نر 
أو نسمع منها أي تصريح عن آلية 
عملها ومواقع االحتفاالت اخلاصة 
باملناســبة لذكرى االســتقالل 

والتحرير. 
نحن بحاجة إلى إحياء فكرة 
الكرنڤاالت املعمول بها في املاضي 
التي جتوب شارع اخلليج العربي 
ويتم من خاللها استعراض كويت 
املاضي واحلاضر، وإبراز دور كل 
جهة حكومية، وخاصة من خالل 
الوضع  مسيرة مفيدة بدال من 
احلالي للمسيرات املقتصر على 

الرموز السياسية واإلعالمية 
والفنيــة وأصحاب املشــاريع 
الغالــب على  حريصــون في 
احلضور للترويج عن إجنازاتهم 
وأعمالهم ومنتجاتهم لكنهم بني 
احلني واآلخر يحتاجون إلى فن 
االنسحاب املؤقت خللق حالة من 
التشويق وعدم إصابة جمهورهم 

بامللل.
«إذا شــوهدت على املسرح 
الناس عن  كثيرا فســيتوقف 

أطفاال، طبعا ليست تلك القضية 
الوحيدة التي كنا نتناقش حولها 
صغارا فيمــا يتعلق بالقصص 
املصــورة أو «الكوميكس» بل 
كان السؤال املضحك الذي يبدأ 
به النقاش هو: «ليش سوبرمان 
البس كلسون فوق البدلة؟!»، طبعا 
كنا نتوقف عند هكذا بديهيات 
القصة  أن  ولكننا نترك حقيقة 

برمتها خيالية.
< < <

إجادتنا للقراءة بسبب مناهج 
التعليم آنذاك كانت سبب تعلقنا 
بقصص ســوبرمان وجماعته 
والتــي قادت كثيرا مــن أبناء 
الكتــب احلقيقية  إلــى  جيلي 
وعلمتنــا صغارا قبــل األوان 
اللغة العربية الصفحة البسيطة 

على طول امتدادها لم نشــاهد 
أعالما أو إضاءة تواكب املناسبة 
مســتغربا غياب مراقبة الزينة 
ورفع األعالم فــي البلدية من 
عدم تغطية الشوارع في األعالم 
رغم أن هذا األمر يقع من صميم 

عملها.
الوقت يســـــابق عقارب 
الساعة والتـــجهيزات املعمول 
بهــا ال تليق بحجــم مثل هذه 
املناسبات التي تتطلب من اجلميع 
القطاعني  تكاتف اجلهود بــني 
احلكومي واخلاص لتزيني مناطق 
الكويت. أمتنى أن يتبنى مجلس 
الوزراء تكرمي احملافظة أو اجلهة 
املتميزة في إبراز وجه االحتفال 
خللق روح املنافسة في مثل هذه 

في ظــل الطوفان الهائل من 
الصور والڤيديوهات املتزاحمة 
في وسائل التواصل االجتماعي 
واالستعراض اخلالي من القيمة 
الهادفة عالوة على كثرة ارتياد 
الدواوين واملجالس صار استخدام 
قانون الغياب املتوازن أمرا حتميا 
كما ينص علم االقتصاد فحينما 
تسحب منتجا من السوق تخلق 
له قيمة فورية فيما يعرف بقانون 

الندرة.

في أيام املرحلتني االبتدائية 
واملتوسطة كنا مهووسني بقراءة 
القصص املصورة للبطل اخلارق 
سوبرمان وربعه الوطواط والبرق، 
ومن أطرف النقاشات التي تدور 
بشــكل مستمر بني عشاق تلك 
السلســلة التي كانت تصدرها 
املطبوعــات املصورة  وكالــة 
اللبنانية ان كل األبطال اخلارقني 
الوطواط والبرق والسهم األخضر 
أقنعة إلخفاء هوايتهم  يرتدون 
إال سوبرمان، فهو الوحيد الذي 
بارتداء نظــارة طبية،  يتخفى 
رغــم ان األعمى ميكن أن يرى 
أن سوبرمان هو كالرك كينت 
وكالرك كينت هو ســوبرمان، 
سواء لبس نظارة أم لم يلبس، 
الكذبة  ولكن هــذه اخلدعــة/ 
السوبرمانية استمرت حتى في 
األفالم العاملية األولى التي أنتجت 
عن سوبرمان في العام ١٩٧٨ وما 
بعدها، واملشكلة أنك يجب عليك 
أن تصدق حتى ميكنك أن تتمتع 
بحبكــة كل قصة تقرأها أو كل 
فيلم تشاهده للسيد سوبرمان.

< < <
تخفي سوبرمان غير مقنع 
إطالقا، ولكن أعتقد أن جماليات 
القصص كانت جتعلنا «نطوف» 
حتى ال نفقــد املتعة عندما كنا 

بداية وقبل كتابة ســطور 
زاويتي، أتضرع إلى اهللا عز وجل 
أن يدمي موفور الصحة والعافية 
على صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد حفظه اهللا.
قبل أسبوعني حتـــــديدا 
طالبــت عددا من اجلـــــهات 
املعنية وخصوصا اللجنة الدائمة 
لالحتفال باألعياد واملناســبات 
لنــا  تبــــــني  أن  الوطنيــة 
جــــاهزيتها قبل دخول شهر 
االحتفــاالت الذي يصادف منه 
يوم ٢٥ عيد االستقالل و٢٦ عيد 

التحرير. 
ودعوت من خــــالل زاويتي 
املؤسسات املعـــنية في الدولة 
البلــد والطرقات  إلى تزيــني 
باإلضاءة واألعالم وصور صاحب 
العهد، قبل  السمو وسمو ولي 

املناسبة.
وجاء التجاوب ســريعا من 
بعض اجلهات لتلك املطالب وكذلك 
عدد من احملافظات قامت بتزيني 
شــوارعها والبدء في التجهيز 

لالحتفاالت اخلاصة باملناسبة.
رغــم التجــاوب املقبــول 
مازالت بعض الشــوارع خالية 
من مالمح الزينــة بداية بطرق 
السفر واخلطوط السريعة التي 

القرن  فــــي هولندا وفي 
السابع عشــــر حتـــــديدا، 
أرادت الطبقة العليا أن جتـــعل 
الزنبقة شيئا أكثر من مجرد وردة 
جمــيلة، أرادوها أن تكون رمزا 
للمكانة فجعلوها نادرة ويكاد 
يكون احلصول عليها مستحيال 
وبذلك تولد ما يســمى بهوس 

الزنبقة.
الدنيا يخضع  كل شيء في 
لقانون احلضور والغياب، فكما 
أن احلضــور الطاغي وامتالك 
الكاريزما مهارة مهمة في التأثير 
وفرض االحترام وجذب االنتباه، 
فإن احلضــور أكثر من الالزم 
يولد نتائج عكسية، فكلما زادت 
رؤيتك والســماع منك هبطت 
قيمتك ألنك أصبحت في املتناول 
وتقل بذلك هالة الهيبة وشيء من 
االحترام وهــذا ما نالحظه في 
املجالس واملناســبات وكما في 
املثل الكويتــي«ال تكثر الدوس 

تراهم ميلونك».
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