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مجلس احلالة الصفرية!

شخطة قلم

د. ظاهر هادي املركز

في جرح بيكون عالمة عمر جديد. 
مؤسسة مجدى يعقوب للقلب بالتعاون مع مارى 
لوي انتجوا «التي شيرت» اللي أنا البسه ده، اللي 
عليه عالمة اجلرح من عملية القلب املفتوح، عشان 
يغيروا املفهوم عنها، ويخلوها رمزا للحياة وأمال 
لعمر جديد وبداية جديدة، والعائد اللي بيجي من 
بيع «التي شــيرت» ده هيساعد في إنقاذ قلوب 
كتير في مركز أسوان للقلب، لو عايز تبقى جزء 
من التغيير وتساهم في إنقاذ قلب من القلوب دي 
روح صفحتهم، عشان تعرف إزاي ممكن تشتري 

«التي شيرت» ده.
ذلك هو اإلعالن والدعاية لهذا املشروع اخليري 
والذي قام بتأديته الفنان واإلعالمي أحمد حلمي 
وهو مرتدي «التي شــيرت» الذي يحمل صورة 
فنية معبرة عن األثر الذي يتركه من يقوم بعملية 

القلب املفتوح.
الفكرة جميلة ليست فقط جلمع التبرعات ملركز 
أسوان للقلب بل لغرس قيم عديدة في نفوسنا منها 
وأهمها أن يدرك اإلنسان أثر البصمة التي تتركها 

عملية القلب املفتوح في جسد اآلخر.
على سبيل املثال ال احلصر: كثير منا وباألخص 
العاشق للسباحة عندما يرى أناسا قاموا بعملية 
القلب املفتوح وهم ميارسون السباحة يفزع من 
منظر العملية ألنهم يجهلون أثر العملية! فينعكس 
على البعض اخلوف والبعض اآلخر االشمئزاز من 
أثر العملية والكثير من األطفال يأخذهم الصراخ 
والبكاء خوفا عندما يشــاهدون أثر العملية ومن 
هذا وذاك ومن تلك ردود األفعال تكون النتيجة 
بأنها تترك اثرا ســلبيا على املريض... وها هو 
«من القلب للقلب» يقوم بدور اإلعالمي اإليجابي 
حيث إن اإلعالن يقوم على شقني متوازيني أولهما 
املســاعدة املادية من خالل شراء «التي شيرت» 
أي القميص الذي يحمل رسمة أثر جراحة القلب 
املفتوح على جسم اإلنسان. ومع ارتدائه وتداول 
الرسمة يبدأ الشق الثاني وهو األهم، الشق العلمي 
لإلنسان السليم بأن يتقبل ويتعرف على البصمة 
التي تتركها عملية القلــب املفتوح لتصبح لديه 
بصمة تنير له عندما يرى املصاب في املستقبل 
وال يفزع من املنظر وال يحرج املريض، ذلك هو 
اإلعالم واإلعالن، وتلك هي املبادرة ببداية حياة 

جديدة وأمل جديد.
٭ مسك اخلتام: شــكرا للعالم واإلنسان د.مجدي 
يعقوب.. وشكرا لتعاون ماري لوي لتلك املبادرة 
علــى صناعة قمصان حتمل أثــر العملية لتنير 
عقول من يجهلها... والشكر موصول للفنان أحمد 
حلمي على قيامه باإلعالن وارتدائه لـ«تي شيرت» 
لترغيب الناس في ارتدائه وشرائه ليصبح علما 
إعالميا طبيا لبداية حياة جديدة ال تقتصر فقط 

على املريض بل أيضا على اإلنسان السليم.

أؤمن بأن هناك فرقــاً داللياً بني مصطلحي 
«قائد» و«قيادي»، فاألول هو الذي يتمتع مبهارات 
وسمات فطرية ومكتسبة للتأثير في اآلخرين نحو 
الهدف، أما الثاني فهو من تبوأ منصبا قياديا نتيجة 
عوامل مختلفة، كاألقدمية وسنوات اخلدمة وفي 
كثير من األحيان عن طريق الواســطة، ال يتمتع 
مبهارات التأثير، بل قد يفتقد كل السمات القيادية 

لكن الصدفة أو التملق هو ما قاده إلى منصبه.
ولو ألقينا نظرة فاحصة على املناصب في كثير 
من الوزارات لرأينا أنهــا تعج بالقيادات وتفتقر 
للقادة، ما أدى إلى مشاكل كثيرة: من غياب الرؤية 
وانعدام التخطيط، والتخبط والعشوائية، وعدم 
معرفة القرار الصحيح والعجز عن اتخاذه ومتابعته، 
ناهيك عن الفشــل في التأثير باآلخرين وحشد 
املؤيدين وإقناعهم بالتوجهات والقرارات نتيجة 

سوء التسويق لها.
إننا بأمّس احلاجة إلى قادة يتمتعون مبهارات 
من شأنها االرتقاء بالعمل وتطويره، من تخطيط 
استراتيجي صحيح واإلميان بفعاليته، أصحاب 
النظرة املســتقبلية بعيدة املدى، الذين يضعون 
اخلطط بناءً على دراســة للواقع واستشــراف 
للمســتقبل ووضع سيناريوهات بديلة في حال 
التعثر أو األزمات، قادة واثقون يفوضون السلطات 
والصالحيات ويدعمون العاملني معهم، مينحونهم 
الثقة ويتيحون لهم الفرصة ويفسحون لهم املجال 
ثم يتحملون املسؤولية عنهم في حال اإلخفاق، قادة 
قادرون على متييز القرار الصائب من اخلاطئ، 
واألهم أن تكون لديهم الشجاعة واجلرأة على اتخاذه 
بناء على رؤية مؤسساتهم واملصلحة العامة، ثم 
متابعة تنفيذه بالشكل الصحيح، قادة يتخذون من 
العاملني معهم شركاء للنجاح، ال يجدون حرجا في 
استشارتهم عند التردد أو احليرة، ويشركونهم 
في اتخاذ القرارات ليشعروهم باالنتماء للمؤسسة 
وأنهم جزء منها، ويحرصون على تقريب األجدر 
واألكفأ وإن خالفهم الرأي أو التوجه، قادة يعتقدون 
بأهمية التطوير املستمر لقدراتهم ومهاراتهم وعدم 
التوقف عن التعلم والنمو، وضرورة االطالع على 
كل ما هو جديد في مجالهم، ومتابعة آخر املستجدات 
وعدم محاربة كل ما هو جديد وغير معتاد، قادة 
يجيدون وضع األولويات، وإدارة األزمات بدال من 
اختالقها، قادة قدوات في تصرفاتهم وأفعالهم، 
يعلمــون أن أتباعهم يراقبونهم في كل األوقات، 
ويدركون أهمية كونهم منوذجاً يحتذى به، قادة 
يؤمنــون بأنه كلما عال بهم املنصب زاد عدد من 

يخدمون وليس العكس.
إن السمات والصفات السابقة هي احلد األدنى 
املطلوب إن أردنا فعال التقدم ملؤسساتنا احلكومية 
والتطــور واالزدهار لوطننا، ولن نصل إلى هذا 
الوضع ما لم تتغير آليات وشروط الترقي للمناصب 
القيادية، باالبتعاد عن األســلوب النمطي القدمي 
املرتكز على العمر واألقدمية وســنوات اخلدمة 
والواســطة، ليكون املعيار الشخصية والكفاءة 

واإلجناز.

لم يغفل الدستور الكويتي املقومات 
األساسية للمجتمع، فأرسى مبدأ العدالة 
واملســاواة، فاملادة ٧ منه تنص على 
«أن العدل واحلرية واملساواة دعامات 
املجتمع»، وكذلك املادة ٨ التي تنص 
على: «تصون الدولة دعامات املجتمع.. 

وتكافؤ الفرص بني املواطنني».
وهذا املبدأ الذي يجب أن يســود 
في اجلهات احلكومية لتحقيق العدالة 
واملساواة فيما تقدمه تلك املؤسسات 
احلكومية من خدمات بعيداً عن الواسطة 
التي لألسف أفسدت األداء احلكومي.

وفي هذا السياق، وفي أول امتحان 
يواجه الشيخ ثامر العلي منذ تسلمه 
منصب وزير الداخلية، أرســى مبدأ 
العدالة بني أبنائه املتقدمني كطلبة ضباط 
بإصدار قراره بإجراء القرعة بني من 
استوفى شروط القبول واستبعاد جلان 
االختيار والعمل به فوراً، وهذا ما مت 
مباشرة وبثه على الفضائيات بحضوره 
شخصيا وقوله «جميعكم تستاهلون 
وكفء ونأمــل أن نكون عدلنا، وأن 
العدل أســاس احلكم»، كلمات مؤثرة 
ومعبّرة افتقدها املجتمع الكويتي منذ 
عقود، من استمع إليها شعر باألمان 
بأن هناك مــن ينادي بتحقيق العدل 

واالبتعاد عن الواسطة.
اتبعه  الذي  هذا األسلوب والنهج 
وزيــر الداخلية يثبــت أنه ال مجال 
للمصالح السياسية في أجندته وعدم 
الرضوخ ألي مساومات جترح مبدأ 
العدالة الذي هــو مؤمتن عليها أمام 
اهللا عــز وجل ومن ثم أمــام القيادة 
السياسية. وال شك أن أسلوب القرعة 
قد يُنظر إليه بعدم حتقيق العدالة وقد 
يتم استبعاد من هو أحق. نعم نتفق 
مع هذا الــرأي وهناك حكم قضائي 
ابتدائي يخالف القرعة وحكم نهائي ال 
يجوز استبعاد املتفوق علميا بحجة 
الوقت  املقابلة الشخصية، ولكن في 
نفسه نقول إن اإلصالح والعدالة يبدآن 
بخطوة جريئة كهذه في اجلهاز األمني، 
لالبتعاد عن أي تدخالت حلني إيجاد 
للمتقدمني  أســلوب مفاضلة أفضل 
واختيارهم في مراحلها املختلفة بدءا 
من التسجيل والفحص الطبي بعيدا 
عن املزاجية والواسطة، وأنا على يقني 
بأن وزير الداخلية لم يغب عن ذهنه 

ذلك مستقبال.
إن قيام الشــيخ ثامر العلي بهذا 
اإلجراء يبعث إشــارة بأن هناك من 
يريد اإلصالح دون النظر ألي مكاسب 
سياسية، واملكسب األساسي هو شعور 
املواطنني باالمتنان لالبتعاد عن الواسطة 

وحتقيق العدالة.
من هنا نأمل من أعضاء السلطة 
أزر وزير  الوقوف وشد  التشريعية 
الداخلية في توجهه اإلصالحي ودعمه 

إن كنا نريد اإلصالح.

شهر ونصف الشهر على انتخاب 
مجلس األمة من الشعب وتدافع املواطنني 
على االقتراع واختيار نوابه وممثليه، ال 
جديد وال تشريع وحالة من االستعراض 
اإلعالمي وتقدمي مقترحات قوانني شبه 
خيالية وال متس الواقع الكويتي املعاش، 
الشــعب انتخب ألجل معاجلة قضايا 
البسيط والبحث عن  املواطن  وهموم 
مســتقبل مزدهر من تقدمي القوانني 
وتشريع «كل في تخصصه ومجاله»، 
الشــعب تعب وأرهق من السجال بني 
النواب واحلكومة واألزمات السياسية 
املفتعلة ودخول البلد في أزمة وتوقف 
العمل واإلجناز والتنمية في املشاريع 
والبنــى التحتية فــي الدولة من أجل 
التطوير، واملطلوب من احلكومة تقدمي 
خطة واقعية عملية وليس خطة إنشائية 
وتكون واضحة املعالم والرؤى خالل مدة 
معينة هي خطة خمسية أو عشرية، من 
خالل تقدمي وطرح البرامج من خالل عقد 
الندوات والبرامج التلفزيونية والتواصل 
االجتماعي لشرح للمواطن خطط التنمية 

واملشاريع احلكومية.
شخطة قلم: البد من فهم ذواتنا وواقعنا 
االجتماعي والثقافي ومقوالته، ملعاجلة 
وإيجــاد احلــل، كل أزمة سياســية 
واقتصاديــة فــي املجتمــع احمللي 
وخصوصيــة التجربــة السياســية 
والدميوقراطية فــي الكويت.. وأختم 
مبقولة د.الطيب بوعزة « التاريخ مثل 
قطار ميضي، فإما أن تركب فيه وجتدد 
من مناظر النظر واألسئلة واألجوبة، وإما 
سيلقي بك في محطة هامشية في طريق 

التاريخ فال يكون لك وزن وال ذكر».

للتواصل فيما بينهم أثناء اجلائحة، أال 
يكون ذلك خير عالج لآلثار النفسية 
وانتعاشا اقتصاديا ألصحاب املشاريع 
املتوســطة والصغيرة وتغطي أجور 
العاملــني وتنمي عجلة االســتثمار 
والســياحة والعالج وصلة لألرحام، 
النفسية على  االنعكاسات  فتقلل من 
املواطنني نتيجــة احلظر، وال يكون 
ذلك إال بدراسة وتخطيط فاعل مبني 
على أســس علمية صحيحــة، منها 
التنبؤ الوقائي االســتباقي ألي حدث 

واستخبارات صحية ناجحة.
أعتقد لو أننا حققنا هذه الدراسة 
حتت منظومة موحدة للمنطقة، وبقوانني 
ثابتة واضحة الداللة، سنواجه التحديات 
بقوة صد صارمة، ومناطق غلق محكمة، 
حماية ودفاعا ألمننا الوطني واإلقليمي 
مبفهومه الشامل.. ودمتم ودام الوطن.

من أقوال أبي العتاهية:
الكالم قليل احلروف  وخير 

كثيــر القطــوف بليغ األثر

فوري على وضع خطط طويلة األمد 
تتوازى مع تطورات وتغيرات العصر.

ولتقدمي نظرة شمولية حول املشكلة 
وطــرق حلها، فال يجب إغفال أهمية 
وجود مصدر حكومي رســمي يتيح 
للجميع اســتقاء األخبار واملعلومات 
والقرارات الصادرة من الدولة، والذي 
قد يبدو مهيــأ ألن يتمثل في وكالة 
األنبــاء الكويتية (كونا) حيث تصبح 
هيئة ناطقة بصوت احلكومة وقطاعاتها، 
حتمل حقيبة اخلطاب احلكومي املراد 

إيصاله وطرحه من قبل الدولة.
التصور قــد جتني جميع  بذلك 
املكاسب املادية واملعنوية في آن واحد، 
الدولة االستثمار في  حيث تستطيع 
قطاع أنهكه الركود وقوضته الرتابة 
املوروثة من عصــر ما قبل االنفتاح 
والتطور الكبير في أحد أهم مجاالت 
احلياة، وفي نفس الوقت حتدث عملية 

إنعاش كبيرة في مجال اإلعالم.

قانون حياة للفرد وللدولة فهو يصلح 
الفرد ويصلح الوالي منذ نعومة أظفاره 
قبل أن يتولى قيادة الدولة ويرسخ 
العدالة بني الفرد ونفسه وبني الفرد 
األربع  الفرد وزوجاته  وعائلته وبني 
وبني الفــرد وراعيه (كلكم راع وكل 

راع مسؤول عن رعيته).
ومبا أن الكفــاءة مهمة في إدارة 
الدولة إال أنها هذه األيام تقع في فلك 
الوالءات السياسية والقبلية واألسرية 
والزمن ال يســتطيع أحد أن يوقف 
عجلته فقد متر الســنني ويتقدم بك 
العمر وانت غافل والدولة أيضا غافلة 
بسبب دورانها في فلك الوالءات الفارغ 
علميا وإداريا وعليه سيبقى كل شيء 
كما هــو عليه وقد نصل إلى مرحلة 
اليأس واإلحباط التام بعد أن يتقدم 
علينا من كنا نعتقد أن حضارتنا سابقة 

حلضارته.

ما يؤذيك وادع الصالبة، قاوم قدر ما 
تهبك احلياة من وقت ولو أضحيت 
رمادا.. ففي النهاية كلنا ســنضحى 
رمادا، حينها سيكون سيانا لديك أن 
تصنع قهوتك في الصباح أو تخترع 
الذرة، إنها مســألة قناعة بأنك قادر، 
ليس املطلوب أن تتقن شيئا معينا.. 
ليس هذا املطلوب، احلياة تتطلب أن 
تتقن ما حتب وما تريد، كل بدوره.. 
فكما متنحنا احلياة فرصة لنثبت أننا 
نستطيع ستمنحنا فرصا إلثبات بأننا 
ال نستطيع* ويجب أن تتعلم التجاوز 
أيضا وإعادة احملاولة، فالبد أن هناك 

شيئا تتقنه.
البدايات هي األهم، دعونا جنعلها 
األجمل واحملفز األقوى أيضا فإنها 
ستحفر بذاكرتنا إلى األبد، دعونا نختار 
بداياتنا وذكرياتنا.. ونتناسى النهايات 
نختار احلياة التي نود أن نعيش اآلن.

احلياة للمبادرين ومتخذي اخلطوة، 
احلياة ملنفذي القرارات، احلياة لليقظني 
األحياء، للنجاح الذي يثير الدهشة، لذا 
اختر بداياتك.. بدايات متعددة صحيحة 

بإرادتك طاملا أن املوت واحد.
* منقول بتصرف.

فالتعامل النفسي مع األزمات يتطلب 
(حتديد مولدات الضغط) حتى ال يتحول 
األمر إلــى أبعاد وجوانب ضارة على 
الكيــان أو الفرد وهــو تهديد لألمن 
الوطني، فمن وجهة نظرنا لهذا املوقف 
النفسي! لو فتحت جميع منافذ املالحة 
اجلوية والبرية لدول مجلس التعاون 
اخلليج العربية ويكون احلظر مفتوحا 
لدول املنطقة فقط، ومبنظومة موحدة 

اآلراء املختلفة بتنــوع كبير وهيئة 
عصرية.

وهنا يجب التحرك البناء من أجل 
تقليــل تلك النفقات بطرق عدة بناءة 
وفعالة قد تتمثــل في: إغالق وزارة 
اإلعالم ثم عــرض قطاعاتها املتعددة 
وأصولها للقطــاع اخلاص وحتقيق 
استفادة مالية للدولة، مع العمل بشكل 

اإلسالم لم يتحيز إلى قبيلته قريش، 
بل حارب جهلها في الدين وكان ينتقي 
الكفاءات من اتباعه بغض النظر عن 
انتماءاتهم القبلية أو العرقية ويوليهم 
املهام املناسبة لهم، أما الوالء الوحيد 

في دولة محمد ژ فهو اإلسالم.
واإلسالم بطبيعته النقية عبارة عن 

قلق كذلك..
احلياة التي وعدنــا بها ووجدنا 
ألجلها يجــب أن نلتقطها، أن نظل 
نبهــني يقظني مــن أجلهــا، كي ال 
يصطاد اآلخرون سعادتنا على غفلة 
منا، فاحلياة يجب أن تعاش بشغف 
احلصول وبلوغ اإلرادة، يجب أن تكون 
بها قناصا ماهرا للفرص، ال تتوقف 
وال متتنع عن شــيء، ال تعتقد أنك 
غير مناسب أو أنك أضعف للمواجهة، 
ال تغذي نفســك على التأجيل، امنح 
نفســك القوة الكافية لتقوم باحلياة 
املطلوبة ولو ادعيت القوة، حارب كل 

لتحقيق هذه األهداف.
ومــن ضمن التحديــات اجلانب 
النفسي «السيكولوجي» وانعكاسه على 
الفرد واملجتمع، حيث األزمة ناجتة عن 
توترات وهي مالزمة للبشر في كثير 
من مواقف احلياة، وهناك أفراد لديهم 
خصال «فســيولوجية» بعدم القدرة 
على االحتمال ما يجعلهم يستجيبون 
للضغوط بشــكل أسرع من غيرهم، 

بني اجلانب املادي -املتمثل في إنفاق 
الهائل على وزارة اإلعالم-  احلكومة 
وحجم التدهور واالرتخاء الذي جتلى 
بصورة واضحة للجميع كنتيجة حتمية 
لعدم االهتمــام باخلطاب احلكومي 
الرسمي وحتجيمه كمرجع للقرارات 
واألخبار فقط، مع االنتقال والتحول 
السريع نحو القنوات املستقلة لسماع 

سيكون مصيرها مشــابها ملصير 
القومية العربية باستثناء الوالء لإلسالم 
وهو دين العرب واملسلمني والذي حقق 
من خالله العــرب إجنازات تاريخية 
عظيمة تكاد في بعــض األحيان أن 

تقترب من اخليال.
فالرســول محمد ژ منذ بداية 

احللم كذلــك.. صورة من صور 
احلياة، احللم هو البدايات لذا يجب أن 
نكترث ألحالمنا، أن نبني هذه األحالم 
لنعيشها نحن ال ليعيشها اآلخرون، 
يجب أن نبالغ في خياالت البداية أن 
نغمض أعيننا ونتخيل بداية أي شيء.

بداية نبضة احلب التي دقت بأوتاد 
قلوبنا وثبتتها بعمق اجلســد، بداية 
افتتاح مشروع لطاملا انتظرناه، اليوم 
األول من أي حلم يتحقق، أول يوم 
لنا في اجلامعة كان يوما ما حلما، أول 
التفاتة لشــيء ما أثار إعجابنا، بداية 
التعافي من مرض نهش عافيتنا، أول 

الفقي،  د.إبراهيم  أعجبتني حكمة 
رحمــه اهللا، «فــي املــدارس نتعلم 
الدروس ثم منر على االمتحانات، أما 
في احليــاة فنمر على االمتحانات ثم 
نتعلم الدروس»، وهذا ما شهده العالم 
الناجمة عن  املتغيرات  مبجموعة من 
(١٩-COVID) وســبل  جائحة كورونا 
مواجهتهــا، ما أدت إلى انعكاســات 
وتغيــرات اقتصاديــة واجتماعيــة 
وسياســية وثقافية وصحية وأمنية 
ونفســية.. إلخ، في جميــع نواحي 
احلياة، وقد تفرض هذه التغيرات في 
البيئة اإلستراتيجية وتقلبها وخاصة 
الدولية منها واإلقليمية انعكاسات على 
البيئة احملليــة، األمر الذي يؤثر على 
سياسات هذه الدول وإستراتيجياتها 
فــي التعاطي معهــا، وإيجاد أفضل 
الفرص لتحقيق مصاحلها األساسية 
وأهدافها الوطنيــة، وهذا يحتاج إلى 
تطوير الوسائل واألساليب واالستفادة 
من الفرص املتاحة، وتقليل املعوقات 

نوافذ عديدة أصبحت تتيح النظر 
بــكل أريحية على مصــادر متعددة 
لألخبــار واملعلومات، في ظل التغير 
السريع الذي أحدثته تعددية منصات 
اإلعالم في الســنوات األخيرة، من 
وســائل تواصل اجتماعــي ومواقع 
إلكترونية وتطبيقات ذكية، أصبحت 
تشكل وجها آخر لذلك السالح املهم في 
حوزة أي دولة أال وهو قطاع اإلعالم.
اســتدعى ذلك النظــر ببصيرة 
متجددة نحو كيان مهم كوزارة اإلعالم، 
ال يتماشى تكوينها مع التطور املستمر 
في حاضرنا هذا، إذ جند تنوعا هائال 
للشركات املســتقلة وسيطرة قوية 
للقطاع اخلاص على اإلعالم اإللكتروني 
واملرئي واملقروء واملسموع، جعل تلك 
الوزارة تبدو في صورة الكهل الذي 
يخطو ببطء في عصر يسيطر عليه 

عنفوان وجموح الشباب.
يأتي هذا في ظــل فجوة كبيرة 

ال ميكننــا احلكم علــى النظرية 
التجربة خير  قبــل جتربتهــا ألن 
برهان، وهنا جند أن الوالء ال يعني 
سوى رابط اجتماعي أو سياسي أو 
مصلحة أو عاطفي، فالوالء للقومية 
العربيــة في زمن الرئيــس الراحل 
جمال عبدالناصر هو عبارة عن والء 
سياسي عاطفي محدود، ألن العرب 
وقوميتهم وجغرافيتهم مجرد حبر 
على ورق، ولكن بعد اإلسالم أصبح 
لهم كيان سياســي وعسكري قوي 
جدا اســتطاعوا مــن خالله هزمية 
االمبراطورية الفارسية واالمبراطورية 
الرومية (جيوش أوروبا) والظريف في 
املوضوع أن األشخاص الذين أسسوا 
القومية العربية أغلبهم مسيحيون عرب 
وانتهت القومية العربية بغزو صدام 

حسني للكويت عام ١٩٩٠.
والوالءات مهما تعددت أو تشعبت 

من لم ميت بالسيف مات بغيره
تعددت األسباب واملوت واحد
 وتعددت سبل احلياة أيضا رغم 
أن معنى احليــاة واحد.. املوت ليس 
موضوعا محببا لالستفتاح به، ولكنه 

أحد وجوه احلياة.
جند احلياة أينما وجهت وجوهنا 
شطره، يلفت انتباهنا تفتح زهرة في 
فناء املنزل ويسرع أحدنا إلى قطفها 
وتزيني نافذته أو منضدة تتوســط 
مجالســنا أو رمبــا بزاوية مركونة 
دون اكتراث، ويظل هذا املنظر بديعا 
يســر الناظرين حلني ذبول الورود 
لنرميها، يأسرنا هطول القطرات األولى 
للمطر التي يليها صوت الرشة القوية.. 
فيلحقه هدوء عميق نشتم فيه رائحة 
األرض التي تنبيء باحلياة من جديد، 
بعضنا يتوق ملنظر بزوغ الشمس يرى 
به والدة ليوم جديد وإشــراقة أمل، 
وكذلك نــرى في الغروب بداية لليل 
يجمع شتات قلوبنا والهدوء فيه دعوة 
للدعــاء بأن ينعدم الصخب وفرصة 
خللق مساحات من الطمأنينة والعزلة 
الروحية التي تبني حطام أرواحنا من 

جديد.
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