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ضمن مسلســل اخلسائر الذي يطل علينا برأسه بني 
فينة وأخرى، يضع هذا األمــر الدولة برمتها على طبق 
ساخن يستوجب معه محاسبة جادة وشفافة ألي متسبب 
في خســائر مهولة وخيالية في كثير من األحيان تطاول 
املليارات من الدوالرات! خســائر تصنف كلها من جيب 
املواطن الكويتي البسيط الذي ال يستفيد أو يتمتع مبقدراته 
التي يراها خسائر من هنا وهناك، وفي الوقت ذاته، فإنه 
يجب عدم وضع االعتبارات من أي شــكل كانت ألولئك 
املتســببني في اخلسائر ورفع أي حصانة أو حماية بأي 
شكل كان، فحقوق املواطنني أمر مقدس يفترض أن يكون 

عليه مهما طال الزمن.
ولعلنا هنا نذكر اخلسارة املدوية املتمثلة فيما يعرف 
مصفاة «الداو» حينما دوت مفاعيلها في العالم أجمع ووضعت 
الكويت في صدر األحداث العاملية بســبب تلك اخلسارة 
التــي تكبدتها الدولة من جيــب املواطن الكويتي، نتيجة 
النسحابها من استكمال تلك الصفقة حتت ضغط النواب.

 من ناحية أخرى، فإن املطالب الشعبية بتقديرنا تؤيدنا 
١٠٠٪ لتحويل كل املسؤولني السابقني عن هذه امللفات إلى 
احملاسبة عما تسببوا فيه من خسائر للدولة خالل الفترات 
السابقة، وإذا ثبت تقصيرهم وإهمالهم فإنهم يستحقون 
العقاب واملساءلة احلقيقية بعيدا عن أي اعتبارات، فاملسألة 
ليســت باألمر الهني من خالل مبالغ تلك اخلسائر املهولة 
التي نسمع عنها ونراها بني فترة وأخرى، والتي تفرض 
مناشــدتنا إلى ســمو رئيس مجلس الوزراء لفتح امللف 
املتعلق بالتســبب في اخلســائر للدولة، وبطبيعة احلال 
شريطة أن يكون األمر مدروسا دراسة مستفيضة جتنبا 
ألخطاء املاضي، والتي كانت في معظمها بســبب اتخاذ 

قرارات عشوائية دون دراسة فعلية!
إن مناشدتنا لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهللا تتمثل 
في فتح أي ملف يشــتبه بوجود خســائر فيه وحتويل 
املتسببني فيه ألعلى سلطة قضائية وأمنية، فحقوق الدولة 
واملواطن «خط أحمر»، والبد من وقف أي تعد على املال 

العام ومال األجيال القادمة.
وختاما، في هذا املقال جنــدد مطالبتنا التي قدمناها 
في العديد من مقاالتنا الســابقة بضرورة وجود حتقيق 
وحتميل األطراف املتورطة أي شــبهة فساد أوإهمال أو 
تقصير.. ومن هنا نصل إلى احملاسبة في الدولة، التي يجب 
أن تكون على مستوى جاد بشكل كبير.. وتستوجب أن 
يكون الشــعب على بينة أوال بأول، لتكون الثقة مقياسا 

للعالقة بني الطرفني.. واهللا املوفق.

ما هي سوى أيام قليلة حتى 
حتل ذكرى عزيزة علينا جميعا، 
وهي اليوم الوطني ويوم التحرير 
في هذا الشــهر، شهر فبراير. 
ومســؤولية االحتفال وإحياء 
املواطنني تقع في  الذكرى لدى 
الدرجــة األولى علــى اإلعالم 
الرسمي، وهو ما يوجب أن يكون 
لديه خطة متكاملة معدة مسبقا 
لهذه املناسبة مع األخذ باالعتبار 
اإلجراءات الوقائية واالحترازية 
وقرارات القيود على التجمعات.

إن مثل هذا التحدي يجب أن 
املختلفة  له أجهزة اإلعالم  تعد 
إعدادا جيــدا، وأن تكون لديها 
اخلطط ملجابهة ذلــك. وهناك 
العديد مــن دول التحالف التي 
إلى جوارنا في األوقات  وقفت 
العصيبة، وهناك أبطال سجلوا 
تضحياتهم بأحرف من نور، والبد 
أن نتذكرهم في احتفاالتنا بهذه 
املناسبة. أما املعارك الديبلوماسية 
للدفاع عــن قضية الكويت في 
األمم املتحدة، فهي ما يجب إلقاء 
الضوء عليها ليكون ساطعا لكي 
التي لم تعش  تعرف األجيــال 
آنذاك، أو لــم تدرك عام ١٩٩٠، 
وما دار في أروقة األمم املتحدة 
من معارك ديبلوماسية سطرها 
فكر وقلم املستشار محمد أبو 
احلسن في كتابه القيم الذي صدر 
منذ فترة بسيطة من شاهد خير 
على ما حدث في مجلس األمن 

واألمم املتحدة.
إن احتفالنا بهذه املناســبة 
«اليوم الوطني ويوم التحرير» 
البد أن يكون مبكافحة الفساد 
بكل أنواعه وأشــكاله ومواقع 
أبنائنا وبناتنا  حدوثه وتثقيف 
الوطن والعمل  بالوطنية وحب 
اجلاد واالجتهاد للنهوض بوطننا 
فــي كل املجــاالت، واملواطنة 
الصاحلــة تكون بســعي كل 
مواطن قــدر جهده وفي مجاله 
ومســؤولياته إلى التغيير نحو 
األفضل ودفــع أي ضرر عن 

الوطن بالعلم والعمل.
وال ننسى ديننا اإلسالمي 
وشريعتنا السمحة التي حتثنا 
على االنتماء للوطن وحبه، وتنمية 
هذا احلب مبا هو خير للوطن 
ولتحقيق األمن واألمان، فالوطن 
قدم لنا الكثير، والبد من أن نرد 
اجلميل له عن طريق احلفاظ على 
ممتلكات الوطن والتضحية من 
أجله بكل ما منلك، وبذلك يكون 
االحتفال للتعبير عن مشاعرنا 
إزاء ما قدمه لنا وطننا العزيز. 
حفظ اهللا بالدنا من كل سوء في 

ظل قيادتنا احلكيمة.

في األدب العربي القدمي حــرص العلماء على حتديد 
املصطلح األدبي ومن قبله الشرعي بصورة دقيقة حتى 
ال يقع اللبس في الفهم، وسهل األمر وجود علم املنطق في 
نهاية العصر العباسي األول، الذي كان يستخدم لتحديد 
كل مصطلــح ووضع تعريف جامع مانع ليبني ماهية كل 
مصطلح، لكن اليوم مع األسف بتأثرنا الكبير باألدب الغربي 
أصبحنا نستعير مصطلحات من دون أن نحدد لها تعريفا 
واضحا، ولعل األمر يعود إلى أكثر من سبب أبرزها كثرة 
استيرادنا للمصطلحات األدبية، واملسارعة جللب كل جديد 
دون النظر هل يناســب أدبنــا أم ال؟ لعل أكبر مثال لهذا 
األمر مصطلح «قصيدة النثر»، هذا املصطلح احملير في 
حتديــد ماهيته، فهذا املصطلح أدخله أدونيس من خالل 
مجلة شــعر اللبنانية إلى العالم العربي بعد ترجمة مقالة 

الفرنسية سوزان برنار في سبعينيات القرن املاضي.
لقد كان أدونيس صاحب هذه الترجمة يعلم أن في العربية 
جنسني أدبيني كبيرين ال يتداخالن وال يتقاطعان، وهما 
النثر والشعر، وحتت كل واحد منهما فنون وخصائص، 
لذلك عندما مزجهم أدونيس بتلك الطريقة ضرب علم املنطق 
بعرض احلائط، فأصبح املصطلح ال يدل على شيء بعينه، 
فكل كالم ميكن أن يكون قصيدة، وكل قصيدة ميكن أن 
تكون نثرا، لكن شدة التأثر بالغرب واجلري وراء التجديد 
ألجل التجديد دفع للوقوع في هذه املغالطات، كما وافق 
النظرة التجديدية عند أدونيس هواء زمالئه يوسف اخلال 
واملاغوط وغيرهم، ولعل األمر يعود إلى رغبتهم في تسهيل 
الشعر ليكون متاحا متناوال يتماشى مع الدفقة الشعورية 
لديهم، هذه الدفقة التي حملوها كل ما يريدون من غموض 

ودهشة اعتمد عليها رواد هذا اللون.
مشكلتي ليست مع القصيدة احلديثة، من حيث ما فيها 
وكيفية كتابتها. مشكلتي اآلن مع التسمية وما حملتنا هذه 
التسمية من تبعات مازلنا ندفع في األدب ثمنها، ومن أبرز 
هذه التبعات مشكلة انقراض اخلاطرة، التي أصبحت منسية 
مع بروز لون جديد مشــابه لها بالذائقة الفنية، حيث إن 
اخلاطرة تعتمد كلماتها على املشاعر، ففي طياتها غموض، 
فيكون تأويلها متباينا وليس ثابتا يعود إلى خلفية القارئ 
الثقافية واالجتماعية والعاطفية، ولعلنا بنظرة خاطفة على 
األدب الغربي ال جند لديهم ما يعادل اخلاطرة إال هذا النوع 
من الشعر، لقد ساهمت قصيدة النثر بإدخال كل خاطر 
إلى زمرة الشعراء، كما أننا نرى ومع مرور خمسني عام 
على وجود قصيدة النثر ال يوجد قالب واضح الحتوائها 
وضبطها، وكيف ســتضبط وتوضع لها املعايير وهناك 

مشكلة في تسميتها املبهمة؟!
هذه تساؤالت مهمة ألحد املصطلحات الشائعة اليوم 
فــي العالم األدبي العربي، وهناك الكثير من املصطلحات 
التي لم حتدد إلى اليوم، حتى في كتاب األســتاذ إبراهيم 
فتحــي «معجم املصطلحات األدبيــة»، الذي يعد مرجعا 
للمصطلحات الغربية. وال يقف األمر عند قصيدة النثر، 
فهنــاك العديد من املصطلحات مثــل التناص، فهو دون 
التضمني وفــوق االقتباس، إننا حقــا بحاجة اليوم إلى 
السادة العلماء في اللغة واألدب حلل مشكلة املصطلحات 
املترجمة، لتأكد أوال من صحة ترجمتها، ولوضع تعريف 
جامع مانع لها، لتوضيحها لنا وكشــف ماهيتها بوضوح 

حتى ال نقع في اللبس.
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والتحقيــق فــي احلــوادث البحرية، 
والتحقيق في حوادث التلوث البحري، 
والتحقيق في املنازعات البحرية املختلفة، 
واعتماد اخلطط االمنية للمرافق املينائية 
الدولية ألمن  املدونة  والسفن مبوجب 

السفن ومرافق امليناء.
لذا، يصعب نقل تبعيتها الى اي جهة 
ذات طابع بحري لتوافر عنصر تضارب 

املصالح.
ومن وجهة نظري املتواضعة، قرار 
نقل تبعية ادارة النقل البحري الى اي 
جهة ذات طابع بحري قد جانبه الصواب.

وأقترح انشاء هيئة للنقل تضم امناط 
النقل الثالثة: البحرية والبرية واجلوية، 
ولتكن هيئة النقل اللوجســتي أو أي 

مسمى مناسب.

النظام البائد ومن تعاونوا مع األنظمة 
واخلاليا اإلرهابية واإلجرامية املشبوهة 
كل هذا حتى يقال سمعتم ماذا قال فالن 
وماذا فعل فالن ال يهمه حتى لو شتموه 
وقالوا له سود اهللا وجهك او طيح اهللا 
حظك، لذلك نتمنى على اجلهات املسؤولة 
ان تقوم بواجباتها وحتمى املجتمع من 
أمثال هؤالء الشواذ الذين يتسببون في 
خلق نوع من الفوضى والشحن الشعبي 
والتناحر الطائفي وعدم االهتمام مبشاعر 
الناس ومن تعرض أبنائهم لألسر والقتل، 
من يتبني او يجاهر مبثل هذه األمور 
يجب ان يحاسب ويعاقب وإذا كان يعاني 
من أمراض نفسية فهناك جهات صحية 
تستطيع ان تقوم بهذا الدور وتعاجلهم 
حتى يعودوا إلى رشدهم وصوابهم وال 
يتسببوا بأذية اآلخرين، الشهرة احلقيقية 
ليس هذا مفهومها أو مضمونها وليست 
هذه أهدافها ما يقترفه هؤالء األشخاص 
من اجلنسني من أفعال وأقوال ال يعبر 
إال عن ثالثة أمور رئيسية وهي الوقاحة 

واحلماقة وقلة األدب.

على جميع السفن املوجودة في موانئ 
الدولة، وتســجيل الســفن، واعتماد 
الشهادات  البحرية، واصدار  املؤهالت 
البحرية، واعتمــاد هيئات التصنيف، 

تسيء له ولعائلته، فهذا الشك انه يدل 
على نقص في العقل لهؤالء األشخاص او 
انهم يعانون من مرض نفسي ويحتاجون 
إلى من يساعدهم ويعاجلهم، الكثير من 
الناس اليــوم يتذمرون من كثرة الغث 
والرديء الذي يعرض ويكتب كل يوم 
لدرجة أن أحدهم وصلت به اجلرأة والهبل 
والالمباالة وكل هذا لطلب الشهرة ولفت 
األنظار إليه أخذ يطالب احلكومة باإلفراج 
عن اخلونة واملجرمني الذين تعاونوا مع 

القيام بواجبات  النقل البحــري  ادارة 
واختصاصات سلطة دولة العلم ودولة 
الدولية  االتفاقيــات  امليناء مبوجــب 
والتشريعات الوطنية، والرقابة والتفتيش 

األشخاص اصبحوا يستخدمون األساليب 
الغريبة وغيــر املألوفة أو املقبولة عند 
الناس فترى أحدهم مثال ميتدح الطاغية 
صدام حسني الذي غزا بلده ودمره وحرق 

نفطه وقتل أبناءه.
وآخر يظهر بهيئة رجل يخرج للناس 
مبالبس امرأة ويتحدث مثل النســاء، 
والعكس مبعنى أن البعض ال يهمه أن 
يخرج للناس بأي صورة املهم أن يحظى 
بالشهرة حتى لو كان ما قدمة من مادة 

إدارة النقل البحــري بالكويت من 
اإلدارات املهمة في الشــؤون البحرية 
املوجودة  البحرية  القطاعــات  جلميع 
بالدولة، فهي متثل حكومة دولة الكويت 
في املنظمات واحملافل الدولية ذات الصلة، 
وهي عضو في املنظمة البحرية الدولية 
منذ عام ١٩٦١، وهي اجلهة الرســمية 
املعتمدة حلضــور اجتماعات املنظمة 
والتوقيع على جميع القرارات وااللتزامات 
بجميع املعاهدات واالتفاقيات التي تصدر 
عنها، ويتم ترجمة هذه االمور على ارض 
الواقع بإصدار التشريعات والرقابة على 
جميع اجلهات البحرية بالكويت، ومدى 
التزامها بتطبيق التشريعات واالتفاقيات 

الدولية واالقليمية والوطنية.
ومن أهم واجبــات واختصاصات 

بعد ظهور وسائل التواصل االجتماعي 
تغيرت الكثير من املفاهيم عند العديد 
من البشــر، ورمبا تغيرت معها أيضا 
طرق التفكير والســلوك وما يتخللها 
من عوامل السرعة واالندفاع، كل هذه 
األمور مجتمعة البد أن تنتج عنها بعض 
الظواهر السلبية التي يقوم بها الكثير من 
األشخاص في يومنا هذا من خالل برامج 
السوشيال ميديا «تويتر» و«سناب شات» 
وغيرهما، نراهم ينشرون ويكتبون كل 
ما هــو غريب على مجتمعنا على وجه 
اخلصوص رمبا ما يقوم به هؤالء لو كان 
في مكان آخر في بلد آخر في مجتمع 
آخر يختلف فــي ديانته وفي منهجه 
وسلوكه رمبا ال يضر أو ال يترك أثرا 
أو يتســبب بخلق حالة من التشنجات 
وردود األفعال املختلفة، أما في محيطنا 
وفي بلدنا الصغير ال تستطيع أن تخفي 
شيئا، والفعل املشبوه ينتشر بأسرع 

من رمشة العني.
ومبا أن األمر ســهل جدا وخروجه 
على السطح يكون مباشرا نرى بعض 

رأي أغلــب أعضائها لكن رغبة منهم في 
عدم إحراج الوزارة يرغبون في أن يصدر 

هذا األمر منها.
آن األوان أن تخرج وزارة التربية عن 
ترددها وتعلنها صريحة واضحة تأجيل 

بداية الفصل الثاني إلى ٣/٦.
٭ نقطة أخيرة: تعودنا ممن يشغل منصب 
وزير التربية في الكويت وكل دول العالم 
أن يكون نشــطا إعالميا. اخرج واطرح 
منظورك التربوي أمام الشعب أنت مسؤول 
ومســاءل أمام اهللا ثم أمام احلكومة التي 
اختارتك وزيرا التربية أن تكون خطوات 
وقرارات وزارتك واضحة وصريحة ال لبس 
فيها، فكما قلت في بداية املقالة قراراتك 
تؤثر علي حياة الناس.. وحياة الناس في 
عصرنا احلالي ال حتتمل املزيد من عدم 

اليقني والتوتر.

حملاربة الفســاد! ودعمهم بهذا الشكل 
املستميت! أم إن محاربة الدين والعادات 
والتقاليد أصبحت أهم أولوياتكم الدنيوية 

التي ال تسمن وال تغني من جوع؟!
حينما هدد العازمي باستجواب رئيس 
الوزراء فيما يخــص مكافأة الصفوف 
األمامية، وصرحت احلكومة بأنه سيتم 
حتويلها إلى حسابات املستفيدين كنتم 
أول املصفقــني وإن كان البعض صفق 

على مضض ألنه مستفيد! 
الوضوح في عمليــة االنتقاد البناء 
والتمســك باملبدأ خصلة حسنة، حتى 
وإن كان هناك من يخالفكم الرأي، لكن 
التلون باملواقف هذه أضعها بني قوسني.
* باختصار: إذا كنتم تدعون الحترام حرية 
الرأي فال حتللوها ألنفســكم، بالتعبير 
عن رأيكم وحرياتكم، وحترمونها على 
من يدعــو ضدها، أو باألصح من يدعو 

إلى احلق.

الضبابية وانعدام القرار لدى وزارة التربية.
واضح لكل املراقبني واملعنيني بالشأن 
التربوي وآخرهم جمعية املعلمني أن قرار 
تأجيل الدراسة إلى ٣/٦ هو األصح واألنسب، 
وحتى اللجنــة التعليمية في مجلس هذا 

وبالغ مقدم لرئيس السلطة التشريعية 
ينتقد أداء نائب، وصورت العملية كأمنا 
العازمي تقدم بتصريح وتدخل في قضية 

متس األمن القومي.
مادمتم متلكون هذه األدوات والتنظيم 
املدروس بهذا الشــكل، ألم يكن األجدر 
الذين يســعون  النواب  االلتفاف حول 

املبلغ مقدما لكي يضمــن أنه لن يذهب 
ملكان آخر. هذا فقط مثال واحد وإن اعتقد 
البعض أنه بسيط فهو غلطان، فال هناك 
شيء بسيط في استقطاع ٢٠٠ دينار من 
دخلك مقابل شيء قد ال حتتاجه فقط بسبب 

اإلسالمية عن املشهد في الدفاع عن قضية 
مهمة متس املرأة الكويتية ومتس الشريعة، 
جاء البعض بتغريدات هجومية شرسة 
ضد النائب العازمي وبدعم مستميت من 
وســائل إعالمية تدعو الى التحرر بهذا 
الشكل املقزز بالنسبة للمحافظني، جاءت 
الهجمة بطرق مستغربة، هجوم إعالمي 

عندمــا تضعــك األقدار في ســدة 
املسؤولية، فإن قرارتك أو «عدم قراراتك» 
تؤثر بشكل أو بآخر في حياة بعض الناس، 
ذلك عليك أن تفكر كثيرا قبل حتمل تلك 

املسؤولية.
يحكي لي زميل عمل أنه ينتظر على 
أحر من اجلمر قــرار وزارة التربية في 
حتديد موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 
وهل ستكون في موعدها ٢/١٣ أم سيتم 
تأجيلها كما تتداول األخبار إلى ٣/٦، سبب 
لهفة زميلي هذا ملعرفة القرار التربوي هو 
كما قال لي إنه باإلضافة لسائقه اخلاص 
فهو كذلك يدفع ٢٠٠ دينار لسائق مؤقت 

إليصال باقي أبنائه ملناطق أخرى.
فإن مت التأجيل فسيؤجل الدفع لهذا 
السائق ويسمح له بـ «الترزق» من مكان 
آخر وإن لم يكن هناك تأجيل فسيعطيه 

تقيدك املقاالت بسبب ما في نفسك 
من كلمات أحيانا تود لو أن تصدر كتيبات 
لتعبر فيها عما في جعبتك من مواضيع 
تســعى إلى أن تطرحها للشارع، ولكي 
توصل رســالة واضحة، لكن مصيرنا 
االلتزام واحترام الصحف وإعطاء املجال 

للزمالء الكتاب للمشاركة.
هجوم شــرس ومنظم شنته حركة 
سياسية وصحف وحسابات إعالمية مع 
األسف، على التحرك املبارك الذي قام به 
النائب الفاضل حمدان العازمي في قضية 
(اليوغا)، حيث جاء حتركه اللتزامه الشرعي 
والسعي للمحافظة على عاداتنا وتقاليدنا.

الســلمي  التحرك  إن مثــل هــذا 
الدميوقراطــي الذي يعبر به النائب عن 
رأيه والقســم على احترام الدســتور 
وأخص ما جــاء باملادة (٢) واملادة (٤٩)، 
هذا األمر فقدناه بالكويت منذ وقت طويل، 
واملستغرب بشكل أكبر غياب التكتالت 

تنتظر منقذيها بأحوال طفلنا باملغرب 
النازحني، ومعســكرات  ومخيمــات 
الالجئني، ومعتقالت الغاصبني! بانتظار 
قرار اإلفراج عنها، بطفولتها املوحشة!

رسالة طفل املغرب اختصرتها للعالم 
الواسع بشــعارها «تكاتفوا فأطفالنا 
بالعالم حتت ظل اخلطر!» ثلوجها قاتلة، 
وأمطارها مدمــرة! وخيامها مبعثرة! 
وحاالتها متناثرة تنتظر الفعل، وردود 
الفعل حلســم أوضاعها وتوفير أمنها 
وأمانها! وكبح عدوها اجلاحد إنسانيتها 
(ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم).
عّظم اهللا أجر طفل املغرب العربي 
وثبت والديه للشــهادة األبدية، (إنا هللا 

وإنا إليه راجعون).

اختصرتها حادثة طفلنا باملغرب خالل 
أيامها قبل الوداع لتعلن لإلنسانية عن 
أطفالها داخــل كهوف مظلمة  ماليني 

مبستواه االجتماعي، أو عذابه اجلماعي 
تشريدا، أو وباء، أو حروبا، أو اعتداء 

وغيرها!

سبحان احلي الباقي، ودعت اإلنسانية 
شهيدها ريان يوم األحد ٦ فبراير ٢٠٢٢م 
رجب ١٤٤٣ هجرية إلــى مثوا األخير 
بدمــوع حزينة عليه بعد جهود ٦ أيام 
النتشاله من فجوة اجلبل القاسي عليه 
وعلينا بني آدم، حتولت ساحته لتجمع 
عقول وهمم عاملية عبر وسائلها آلخر 
أخباره حتى ساعة الصفر عزاء والديه 
وإخوته وجماهير الكون لتقول بالنهاية

(إنا هللا وإنا إليه راجعون)، مهما كان! 
وكيفما يكون احلدث الصادم لينام ابن 
املغرب قرير العني بحب الناس، ودعواتهم 
الواســع  العالم  إليه، ووالديه كأطفال 
بالقارات كلها، منهم شــقي، وبعضهم 
نقي تقي مدلل األحــوال، مرتاح البال 

نقش القلم
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الشيخ صباح علي اجلابر األحمد

املشّفع  الطير  أيها  قصتك 
ليست هي القصة التي يرويها 
أحدهم من غير برهان وإمنا كنا 
شركاءك في تلك «الغصة» بدءًا 
من أسرتك حتى العالم بأسره.. 
كنا شركاءك داخل هذه البئر 
املرعبة.. كنا معك وأنت تلفظ 
أنفاسك بشعور األلم، ألم الوحدة 
وألم الوحشة. كنا معك في هذه 
التي منعتنا من  الداكنة  البئر 
املجيء إليك في نفس الطريق 

الذي نزلت به.
أيام ونحن نترقب األخبار 
الســارة لعلك تخرج من هذا 
الكرب إلى عالم ينتظر منك أن 
تراه «كيف» كان منكسراً حيال 
كسرك وباكياً عند بكائك.. كان 
ينتظر منك أن ترى اإلنسانية 
التي نشرتها من غير كلم أو 
إشــارة.. كنا نتمنى أن ترى 
«كيــف» جعلت األمة املتفّرقة 
موّحدة أمام الكرب الذي ألّم بك. 
ولكن شاء القدر أن يجعلك 
بطال لرواية يوسف؛ منكسراً 
في بئر وحــدك لتملك قلوب 

العالم من غير ُملٍك. 
وأخيراً يا ريان، كنت احللقة 
األضعف في نفوسنا واألقوى 
في إعطائنا درســاً لن ننساه 
وهو الوجع الذي سيالزمنا في 
هذه الدنيا الفانية، وجع احلياة 

ووجع املوت.


