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نشاط سياسي مكثف تشــهده ساحتنا 
الكويتية منذ زمن طويل نظمت له جمعيات 
وجتمعــات، ومجموعــات رقمية تســمت 
بـ(٢٦،٤٠،٨٠...وتدنت إلى ٢) وساحة اإلرادة 
شهدت وقفات وخطابات احتجاجية، ورتبت 
اللقاءات واالجتماعات الرســمية والشعبية، 
اللجان، وأرشــيف  انبثقت منها عشــرات 
السلطة متخم باألوراق والدراسات واملواثيق 
والعرائض واخلطابات الرسمية الواعدة...الخ، 
وكل منها تقول أنا «الســنع» والزين عندي! 
لكويت أفضل. عالوة على اآلليات البرملانية 
واألدوات الرقابية املتعددة. ال نقلل من أهميتها 

وفعالياتها واستحقاقاتها الوطنية.
لكن التســاؤل املشروع: ملاذا - رغم هذا 
النشاط الشــعبي الواعي - نرى بأم أعيننا 
تزايد وتيرة الفســاد اإلداري واملالي، حتى 
طالت قيادات مسؤولة، ومشاكلنا املزمنة تزداد 
وتتعقد، والواسطات واحملسوبية مازالت محل 
اعتبار للقرار الرسمي، واالنتخابات الفرعية 
على عينك عينك، تنتهك تكافؤ الفرص وتهدد 

وحدة الشعب؟
وكل ذلــك يجــري في أجــواء موبوءة 
صحيا، محتقنة سياسيا، ومتأزمة عسكريا، 
وخطيرة اقتصاديا، على املستويني اإلقليمي 
والعاملي، تراجع معه الدخل الوطني، والتطبيع 
الصهيوني املشــؤوم يطرق أبواب اخلليج. 
أرى السبب الرئيسي واحملور اجلوهري أن 
السلطة السياسية ليست على قناعة باإلدارة 
الدستورية الدقيقة الشاملة، فمازالت تعيش 
غلبة الفكر العشائري، وهو األمر الذي خلق 
البيئة الفاسدة التي تلوث بها اجلميع، وال يكاد 

ينجو منها أحد مبن فيهم مدعو اإلصالح.
لذلك فإن الوضع يحتاج إلى قناعة السلطة 
السياسية بالتغيير اجلذري في إدارة الدولة، (إن 
اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، 
ثم إلى القيام بثورة بيضاء جذرية، تنســف 
هذه البيئة الفاسدة، وحتل البديل الدستوري 
بحذافيره، ومنه تتوافر شروط دراسة جادة 
لألوراق الشعبية ذات اجلدوى. وإال سنبقى 

جنتر لغو خطاباتنا، وأضغاث أحالمنا!

قبل موسم األمطار في كل عام نطلب من 
وزارة األشــغال وهيئة الطرق اإلعالن عن 
خططهم وجاهزية مشاريعهم ملواجهة األمطار 

والتأكد من سالمة تصريف املياه فيها.
هذه املرة رســالتنا نوجهها إلى وزيرة 
األشغال ووزيرة اإلسكان د.رنا الفارس التي 
نراهن على عملها في كل مرة وعلى إجنازاتها 
التي لم تتوقــف ثانية واحدة منذ أن اعتلت 
كرسي الوزارة واملسؤولية في إقرارها العديد 
من املشاريع وحتريك عجلة التنمية العمرانية 

خالل أشهر من توليها املنصب.
ال يخفى على اجلميع حجم املعاناة التي 
نعاني منها كل عام ومع كل موسم أمطار سواء 
كانت متعلقة بحالة الطرق أو تطاير احلصى 
أو غرق بعض املشاريع اجلديدة، خصوصا 
األنفاق خالل األعــوام الثالثة املاضية نتج 
عنها إتــالف للممتلكات اخلاصة للمواطنني 
واملقيمني وحتى اليــوم لم يعوضوا نتيجة 

ذلك اإلهمال حينها.
مت تشكيل جلان التقصي التي نتجت عنها 
محاسبة بعض املسؤولني في الوزارة نتيجة 
إهمالهم منهم من أحيــل للتقاعد ومنهم مت 

إيقافه عن العمل في ذلك الوقت.
اآلن ونحن مقبلون على موســم اخلير 
ونقدر الوضع الصحي االستثنائي الذي منر به.
نتمنى من وزارة األشــغال اإلعالن عن 
جاهزيتها بكل شفافية لهذا املوسم والتأكد من 
عمل فرقها في مختلف احملافظات من إمتام 
أعمال الصيانة علــى أكمل وجه قبل إطالق 
أي تصريح باجلاهزية التي سبق أن عصفت 
مبسؤولني في األعوام السابقة بعد أن جاءت 

نتائجها عكس ما هو معلن متاما.
نصيحة للوزيرة الفارس أن تطلع على عمل 
الفرق واستعداداتها لألمطار والتأكد من توافر 
أجهزة الضخ واآلليات األخرى حتسبا ألي 
حاالت طوارئ تشهدها الطرق أو املشاريع.

نعلم جيدا أن معاليك ال حتتاجني التوجيه، 
لكن من باب (وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني) 
وكذلك تقديرا جلهودك املثمرة التي لها بصمات 
واضحة في كل عمل باإلسكان أو األشغال، 
ال نريد شيئا يخرب ما مت بناؤه طوال الفترة 

املاضية من متيز وإجناز.
لذلــك بات من الضروري محاســبة كل 
مسؤول عن تقارير اجلاهزية والصيانة في 
مختلف احملافظات، والتأكد من مطابقتها على 
أرض الواقع قبل بداية املوســم ومعاجلة أي 
أخطاء ان وجدت ومحاســبة املتقاعسني إن 
وجد تقاعس في عمل أي مسؤول بالوزارة أو 
هيئة الطرق، لذلك نقول: استمري على نهجك 

املميز وفعلك الذي سبق قولك. 

جيــوب املواطنــني، واهللا «حنا مو 
ناقصــني» يكفينا أننــا نعرف أن 
الصراع السياســي املستمر سبب 
رئيسي للفساد املستشري في البلد، 
الفساد اإلداري واملالي والسياسي، 
كله سببه الصراع والسباق احملموم 

نحو السلطة.
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هذا العبث يجب أن يتوقف، ولو 
حسبناها ببســاطة وبحسبة بدو 
الكتشفنا أن الصراع السياسي خالل 
السنوات القليلة املاضية سبب في 
ضياع املليارات، واآلن ونحن ندخل 
منحنى جديدا في الصراع سنخسر، 
احلل بسيط أوقفوا الصراع السياسي 
وسيتوقف تلقائيا العجز املالي ألن 

متدد الفساد سيتوقف.
بإيقاف  اإلصالح احلقيقي يبدأ 
الصراع ووضــع حد له، والتوقف 
عن استخدام املؤسسات أو جزء منها 

كجزء من أدوات الصراع.
غير هاحلچي سنستدين حتى 

من جزيرة أم النمل.

تلك اخلطوة والتي يبدو واضحا أن 
احلزب اجلمهــوري بات راضيا عن 
الرئيس ترامب رغم كل مساوئه التي 
تســيء إلى احلزب وإلى الدولة بل 
وصوت بأكثرية على قبول ترشحه 
لرئاسة ثانية رغم املطالبة بعزله، وهو 
أمر يؤكد أن احلزب اجلمهوري ذو 
خلفية عنصريــة وأنه يقتات عليها 
في دعم شــعبيته وهو ما يزيد من 
انقسام الشــعب األميركي ويشجع 
عدوانية املنظمات اليمينية املتطرفة 
فيه وتهديدها لسالمة وأمن األقليات 

األميركية من غير البيض. 
آخر صرعات الرئيس ترامب هي 
تصريحــه برفض نتائــج االقتراع 
البريــدي فــي حال فوز منافســه 
إلى  بايــدن واللجوء  الدميوقراطي 
الطعن بها لــدى احملكمة العليا على 

أساس احتمال تزويرها.
الذي يبــدو أن جناح ترامب في 
رئاسة ثانية سيكون شؤما على الشعب 
األميركي وعلى العالم مبا فيه العرب 

وعلى الطبيعة.

دنيانــا إال أن ذكراه باقية في قلوبنا 
وسنستذكر تلك الروح الطيبة املرحة 
وتعليقاته التي ال تخلو من الفكاهة، 
لقد أحبــه كل ربع الديوانية ملا متيز 
به من خلق رفيع واحترامه للجميع، 
وكان أيضــا محبوبا من زمالئه في 
العمل سواء بنادي كاظمة أو شركة 
املشروعات السياحية، بل نذكر أنه من 
أبرز حكام كرة القدم في ذلك العهد.

وال يسعنا إال أن نتوجه إلى املولى 
القديــر أن يتغمده بواســع رحمته 
ويجعله من سكان الفردوس األعلى 
مع الصاحلني األبرار وخالص العزاء 
ألسرته الكرمية، وأن يلهمهم الصبر 
والســلوان وعزاء خــاص لفيصل 

القطامي ورواد ديوانيته.
آية كرمية: (وما كان لنفس أن متوت 
إال بإذن اهللا كتابــا مؤجالً ومن يرد 
ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب 
اآلخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين).

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

نفقاته، وقد تضطر بعض العائالت الى 
دفع مبلغ قد يصل الى ٧ آالف دوالر 

قبل أن تستطيع دخول منازلها.
وها قد وصلنا الى نهاية الصيف، 
ومازالت هذه اإلجــراءات مفروضة 
وبشــكل مبالغ فيه وال نظير له في 
القادمني  دول أخرى، تسمح بدخول 
من اخلارج دون أن تفرض عليهم أي 
نوع من احلجر املؤسسي أو املنزلي. 
نتفهم النكســة التي تسببت بها 
بعض األحداث بسبب عدم التزام البعض 
باإلجراءات الصحية، إال أن ذلك ليس 
مبررا لكل هذا التشدد، وعلى احلكومة 
أن توازن بني تلبية حق املغتربني في 
العــودة الى وطنهــم والطالب غير 
األردنيــني ملقاعدهم اجلامعية، ومنع 
انتشار الوباء، عن طريق اتخاذ إجراءات 
بديلة بتحري الدقة في فحص القادمني 
من اخلارج، وتتبعهم الحقا عن طريق 
الســوار اإللكتروني، وهو ما سيتم 

تطبيقه قريبا.

في احلكومة ال تريد أن حتل املشكلة 
املالية في الوقت احلالي، وتريد أن 
تدخلنا في دوامة االحتياج ملا نحن 
لســنا بحاجة له، وســيصدر فيه 
مرسوم ضرورة خالل عطلة املجلس، 
وكأنهم يجهزون دواء احلاجة قبل 

الضرورة.
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العب سياســة براحتك، ولكن 
ال تدع لعبك السياســي ميّس أمن 
البلــد االقتصــادي ويتجرأ على 

األخرى.
 لم يكن من العبــث احلزبي أن 
النــواب ذو األغلبية  ينجح مجلس 
الدميوقراطية بالتصويت على طلب 
عزل ترامب من الرئاسة بسبب عرقلته 
للعدالة وسوء استغالله للسلطة وعرقلة 
عمل الكونغرس رغم معرفة املجلس 
املسبقة مبوقف مجلس الشيوخ ذي 

األغلبية اجلمهورية الرافض لعزله.
لكن من قبيل املسؤولية أمام الشعب 
األميركي اتخذ احلزب الدميوقراطي 

عبدالهادي يعقوب الذي أحبه اجلميع.. 
فهو من رواد ديوانية فيصل القطامي 
بالفيحاء الذي شعرت بحزنه العميق 
عندما اتصلت فيه ألعزيه بوفاة أحد 
أبرز رواد ديوانيته، لقد عشــنا معه 
خالل السنوات املاضية من الستينيات، 
وكان يعتمــد عليه القطامي بتجهيز 

بعض متطلبات الديوانية.
بو يعقــوب إن كان قد رحل عن 

ومن بني املغتربني األردنيني ال يستطيع 
إال ١٤٪ فقط حتمــل تكاليف العودة، 
تذكرة السفر واحلجز املؤسسي في 

الفنادق وفق نفس االستطالع.
وحتى من لم تتأثر دخولهم كثيرا، 
فقد خابت آمالهم في العودة الى الوطن 
لقضاء اإلجازة الصيفية، في ظل ربط 
للعودة باحلجر املؤسسي،  احلكومة 
حيث يتحتم على احملجور عليهم حتمل 

التلويح بالديــن العام، وهناك أكثر 
من حل وجلأت إلى حلفائها للترويج 
املواطنني  للخطر احملدق برواتــب 
املساكني، ونحن باملناسبة ال نصبح 
كمواطنني مساكني في عني احلكومة إال 
إذا كانت ناوية على مصيبة اقتصادية، 
إما إذا كان احلال عال العال وليست 
بحاجتنا فنحن أثرى شعب في العالم 
وأعلى دخال في مجرة درب التبانة.
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أو أطرافا  أن احلكومة  الواضح 

السود على أيدي رجال األمن وينحاز 
إلى الشــرطة رغم جرمهم الفاضح. 
ومع كونه رئيسا لدولة عظمى فإنه 
شــخصية ال تعبأ باملسؤولية جتاه 
العاملية،  البيئة  احملافظة على سالمة 
حيث انسحب من اتفاقية باريس للحد 
من االحتباس احلراري ولم يبادر على 
وجه الســرعة في مكافحة ڤيروس 
كورونا من االنتشار وتسببه في زيادة 
اإلصابات في الواليات املتحدة والتي 
بلغت معــدالت عالية مقارنة بالدول 

مبنتجات مزرعته.
لو أردت أن استعرض قصة كفاحه 
الطويلة الحتجت إلى مســاحة أكبر 
ووقت.. لقــد عاش بويعقوب يتنقل 
من عمل إلى عمل وفي كل مسؤولية 
كان ناشطا وبارزا.. بو يعقوب يذكرني 
برجال البحر األوائل الذي ال يكّل وال 

ميّل ومثابر.
هذه سيرة قصيرة عن احلبيب 

القيود واستئناف العمل في قطاعات 
الدولة املختلفة وعلى مستوى العالم.

باتت هذه اإلجراءات مؤملة للمغتربني 
األردنيــني، الذين خســر ٣٥٪ منهم 
وظائفهم، وفقا الستطالع أجراه مركز 
عالم اآلراء الستطالعات الرأي في شهر 
يوليو، وحتى أولئك ممن لم يخسروا 
وظائفهم فــإن ٧٠٪ منهم قد تأثرت 
أعمالهم أو مدخولهم بسبب اجلائحة، 

الســيادي  التصنيف  تخفيض 
للكويت كان سببه أوال: شح السيولة، 
وثانيا: ضعف الشفافية في املؤسسات 
احلكومية، وثالثا: عدم قدرة احلكومة 
على اســتصدار قانون الدين العام 
لسد العجز «املعلن»، ورابعا: فشل 

احلكومة في تنوع مصادر الدخل.
نالحظ أن األسباب األربعة تقف 
وراءهــا احلكومة وهي وباعتبارها 
البلد فشلت  التنفيذية في  السلطة 
فشال ذريعا في اإلصالح االقتصادي.
وحتى ال أكــون متجنيا، فمثال 
احلكومة متكنت وتتمكن في كل مرة 
التي  من عبور االستجوابات سواء 
توجه لوزرائها أو لرئيسها، فهل يعقل 
أنها لم تتمكن من تقدمي ودعم قانون 
الدين العام وحتريره إن أرادت، إال 
إذا كانــت احلكومة تتعمد أن تدخل 
البلد في دائرة ضيق مالية مفتعلة.
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ليس هذا فقــط، بل كان ميكن 
للحكومة فيما لــو أرادت أن حتل 
مشكلة العجز املالي دون اللجوء إلى 

منذ انتخاب ترامب في العام ٢٠١٦ 
والواليات املتحــدة تعيش حالة من 
الشــعبي واحلزبي. فهو  االنقسام 
للجدل يستخدم  شــخصية مثيرة 
أسلوبا استفزازيا خلصومه ويهاجمهم 
بكل صفاقــة وال يتورع عن احتقار 
األقليــات من غير البيض كما لو أن 
املجتمع األميركي يعيش أيام عبودية 

السود.
وقد ســاعد ذلك في استنهاض 
املنظمات العنصرية اليمينية التي فقدت 
بريقها وتعيش حالة من العزلة لتلعب 
من جديد دور الرجل األبيض (السوبر) 
وتصبح من أشد املؤيدين له. وفوق 
ما يتميز به من عنصرية فإنه متهم 
بالتورط في عرقلة العدالة والتهرب 
من توجيه التهم إليه ناهيك عن تهمة 
املرشــحة الدميوقراطيــة هيالري 
كلينتون له بــأن تدخل الروس في 
دعم حملته االنتخابية وتنسيقه معهم 
كان عامال حاسما في جناحه بالرئاسة. 
ودائما يتجاهل ترامب الدعوة إلى 
الوحدة والتماسك الشعبي عند مقتل 

ورحل الصديق العزيز عبد الهادي 
يعقوب احلكم الدولي لكرة القدم في 
الستينيات، والذي كان أيضا من أنشط 
إداريي نادي كاظمة، ومن خدماته لناديه 
أنه سافر إلى القاهرة عدة مرات وسافر 
إلى املدينة التي يقيم فيها أسرة حسن 
شحاتة مدرب منتخب مصر القومي 
األسبق، وجلس مع والد شحاتة حتى 
أقنعه بأن يسافر ابنه حسن شحاتة 
إلــى الكويت ليلعب مع فريق كاظمة 
وال أحد ينكر إبداع وبروز شــحاتة 
في دوري الدرجة األولى لكرة القدم 

الكويتي.
انتقل بويعقوب للعمل في شركة 
املشروعات الســياحية، حيث تولى 
إدارة سوق شــرق.. وكان من أبرز 
مديري الشركة وتنقل من إدارة إلى 
إدارة لالستفادة من خبرته.. وبعد أن 
تقاعد عن العمل اشترى مزرعة في 
العبدلي واهتم بها ومتكن من زراعة 
اخلضار والثمار وزود السوق الكويتي 

لطاملــا كان املغتربون األردنيون 
رافدا مهماً من روافد اقتصاد بالدهم، 
سواء عن طريق حتويالتهم املالية، التي 
بلغت عــام ٢٠١٩، وفقا لبيانات البنك 
املركزي األردني، ٣٫٧ مليارات دوالر، 
أو دورهم في تنشيط احلركة التجارية 
الشقق والعقارات، والرسوم  وسوق 
واملصاريف التي يدفعونها في األردن 

في أوقات إجازاتهم.
جاءت جائحة «كورونا» وفرضت 
احلكومــة مجموعة مــن اإلجراءات 
املشددة ملنع تفشــي الوباء، كان من 
بينها وقف احلركتني اجلوية والبرية، 
ومن ثم فتح املجال لعودة املغتربني، 
ضمن خطة اجلهــات احلكومية، مع 
وضع العائدين في احلجر املؤسسي 

فور وصولهم.
 قد يكــون بعض هذه اإلجراءات 
مبررا، إال أن بعضها اآلخر قد أصبح 
مبالغا فيه، ويزيد من خسائر خزينة 
األردن السيما بعد فك احلظر وتخفيف 

فكرة

احلزب اجلمهوري 
ُيعزز موقعه اليميني

سلطان إبراهيم اخللف

املوقف السياسي
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يعقوب رحل 
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عبد احملسن احلسيني
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نوف قيس

لقد بات عاملنا الذي نعيش فيه عاملا مليئا باخلوف، 
فكورونا مازالت تضرب وحتصد األرواح، وكلما فرحنا 
بقرب النجاة منهــا بلقاح أو عالج يعلن عنه البعض 
جتد أن وسائل اإلعالم تتسابق لوأد هذه الفرحة في 
مهدها وتشــكك تارة وتكذب أخرى بأية لقاحات قد 
يعلن عنها، وهذا يؤكد أن بعض الوســائل واجلهات 
اإلعالمية فــي العالم تعمل على زيادة وتيرة اخلوف 

والقلق والتوتر لدى البشر.
إن من ســمات هذا العصر أن الناس بدأت تنتبه 
إلى التأجيجات اإلعالمية وراحوا يبحثون عن طرق 
أخرى يسعون من خاللها ملعرفة حقيقة ما يجري في 
العالم، وهنا فإننا نؤكــد أن التيقظ والتفكير مبنهج 
دقيق والسعي إلى املعرفة هي مفاتيح احلياة الناجحة، 
ولذلك فإن إدارة ظهــرك للناس أفرادا أو مجتمعات 
وعيش عاملك اخلاص الذي هو أشبه ما يكون بجزيرة 
منعزلة ال حتقق إال الفشــل ألنها هروب من مواجهة 
الواقع وهروب من مسؤولية الضمير اإلنساني احلر.

اإلنسان احلر يعرف كيف يكون االنتقاء ألن االنتقاء 
صفة في اإلنســان املتوازن تعتمد على تشــخيص 
االحتماالت ودراســتها وتفكيك البيانات واملعلومات 
لكي يحصل على الصورة الكاملة ويستطيع تكوين 
رأى متــوازن بناء على معلومــات نقية وغير ملوثة 
بالهراء العاطفي أو بالتضليل اإلعالمي أو بالتوظيف 
االيديولوجي، لذلك لكي تصبــح رائدا مبدعا تبتكر 
طريقة متوازنة دقيقة ممنهجة لرؤية األشياء في العالم 

ومن ثم لكي تعرف العالم على حقيقته.
إن إدارة خوفنا من آراء عاملنا الذي من حولنا مهم 
للغاية ألنها هي التي تنقلنا من حال التأثر إلى التحصني 
من اجلوانب السلبية وبل جتعلنا نتقدم خطوات نحو 

النشاط اإليجابي.
إن (األمل) أعظم هدية نحصــل عليها من آالمنا 
واألمل عاطفة مدهشة للغاية ألننا باألمل نواجه مخاوفنا 
حول مستقبلنا املجهول، السيما إذا كان األمل مرتبطا 
باإلميان بحب اهللا لنا، وليس علينا ســوى أن نحول 
أفكارنا وجهودنا في اجتاه إيجابي حقيقي وأن نواجه 

مخاوفنا ونهزمها فإنه باألمل تبنى احلياة.
األمل هو أجمل ما في احلياة، أما التشــاؤم فهو 
خنجر يغرس نصله املسموم في الروح، لذلك يجب 

أن نقلعه من حياتنا إلى األبد.

«هذا كان عنوان كتاب للصحافية األميركية ميرديث 
ماران حول أسباب الكتابة، كتاب ممتع ميكن حتميله 
إلكترونيا يحوي عشرين مقاال لعشرين كاتبا يتحدث 

عن جتربة الكتابة كمهنة أو كهواية أو هوية لهم».
بعيدا عن القلم وكينونته كخلق وأهميته منذ بدء 
اخلليقة حتى يومنا هذا، بعيدا عن ضرورة التدوين، 
فالعالــم اليوم قد صنع لنا طرقــا خيالية للتدوين 
كان القلم بها ملهما لكن لم يعد ضرورة، لو تســأل 
ابن اخلامسة عشــرة كيف يدون ما يريده فستراه 
يخرج هاتفه ليبدأ بتسجيل صوتي أو بفتح تطبيق 

ذكي للكتابة.
ليس القلم هو الســر رغم أنه كان سببا لشغفنا 
النهم للكتابة، ال نزال نعشق رصة القلم على الورق 
وحفر احلروف كيفما تخرج من أفكارنا، اليزال أحدنا 
يحب الكتابة بالرصاص وآخر يشعر بأن القلم احلبر 
اجلاف هو أحد أسباب مهارته، يتفنن اآلخرون بجمال 
خطه ورســمة حروفه في الرسائل التي كان يبعثها 
ألصدقائه وأحبته في شتى بقاع األرض بذات أهمية 

الكلمة التي يكتبها.
أنا تغريني فكرة شهية الكتابة، اجلوع لسد ثغر 
الكلمات التي نشعر بها تضغط على قلوبنا وتنازع 
بأن تلقى به مكانا لتصبح حجيرة خامسة متد الشغف 
بأوردتنا وتضخ كمية من املشاعر ال يهدئ من روعها 

سوى الكتابة.
أبحث عن ماهية الكتابة كمن يحقق في جرمية قتل، 
إصدار حكم بإنهاء حياة الكلمة كأنها تتشكل بهيئة 
قوس ينشب في قلب القارئ وال يسهل انتزاعه، أو 
كمن يبحث عن منبت شجرة غرست جذورها منذ 

مئات السنني، لكنها تظل شجرة.
الكتابة شيء ليس باملعتاد، إننا ال نعتاد الكتابة بل 
تظل هنــاك رغبة في تكرار التجربة متى ما بدأناها 
شعور يولد من جديد، كما لو أننا ال نعتاد على كلمة 
أحبك أبدا، كلما سمعناها يبدأ تأثيرها من جديد ونظل 
نود تكرارها ملدى العمر، إن كلمة أحبك تعد مبنزلة 
شهادة ميالد، لذا، فإن الذي يكتب يتولد عنده شعور 
احلب وتبدأ شــرارة التعلق باالشتعال، تتوقد كلما 

خططنا حرفا.. ال تنطفئ.
يكتب البعض ألنانيتــه املفرطة وحبه لذاته بأن 
كلمته ولدت لتقرأ وصوته يجب أن يسمع وأن لديه ما 
يثبته، وجهة نظر كأنها دستور مقنن يصلح األنفس 

واألزمنة.
يكتب بعضهم إلفراغ عاطفة أو استدرار عاطفة 
ما، يلوي البعض الكلمات بشــكل مغٍر جتعلك تقع 
حتت وطأة سحر الكلمات، إغواء من نوع قاتل، يقع 
الكثير بحب الكاتب حتى دون أن يراه ويشعر فعليا 

بأن الكلمات تعنيه هو وأنه املقصود من ورائها.
أنا أكتب ألجعل العالم يهتم بأمور ما عادت تهمه، 
ألن صوتي الــذي ال يتجاوز حنجرتي بذلك أصبح 
يتجاوز القارات، ألن الكتابة هي لسان قلبي وجوارحي، 
وألنني أحب الثابت واحلرف املغروس على ورقة ثابت 
وأبدي ال ميحى، أحب أن أكتب مع ابني حرف الراء 
الذي يتعبه دون لدغة.. أكتب لكي أشعره باألمان ضد 
مجتمع صوري شــكلي، أكتب ألن الكتابة تشعرني 
بأنني لســت حتت وطأة تهديد، أو أن أكون عرضة 

النتقاد صوتي الرفيع أو صعوبة تهجئة كلمة ما.


