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املوسيقى جزء حي ونابض من حياة الشعوب، بوصلة دقيقة 
ملعرفة اجتــاه املجتمع وحالته النفســية واألطوار االجتماعية 
التي مير بها، وسيلة اإلنســان للتعبير عن مشاعره وحاجاته 
وآماله وآالمه، لغة مشــتركة يفهمها جميع البشر، وهي ليست 
لغة منطوقة فقط وإمنا منغمة أيضا، متنح اإلنســان الشعور 

باجلمال والقوة واألمل. 
وسط األلم وعتمة لبنان وانهيار الدولة حّول أسامة الرحباني 
مع هبة طوجي، جسر األحزان إلى جسر احلياة واألمل في عز 
األلم واألسى واليأس واإلحباط إلى «ليلة أمل» رغم أنف املشاريع 
السياســية التي شــكلت لبنان بعد الطائف بحصص طوائفية 

جتمعهم املصالح بعد أن فرقتهم نفس املصالح إبان احلرب. 
لطاملا كان هذا البلد واحة للحرية واجلمال والثقافة والفنون، 
استثنائيا متنوعا، حرا، حلوا أخضر، صغيرا مبساحته، كبيرا 
بانفتاحه على العالم. ذلك املجروح في خاصرة جماله يتمســك 
باألمل بوالدة جديدة في ظلمة ما يعيشونه كطائر الفينيق يبعث 

حيا من رماده ويولد من جديد ويشفى من دمعه. 
بني البحث عن القوت اليومي أو البحث عن مكان آخر خارج 
لبنان تنتصر املوسيقى على احلزن واأللم ومقاومة الفناء وإمكانية 
حتقيــق التوازن والعدالة، رغم الضيق والعوز وتراكم األزمات 
يبقى لبنان منتجا للفرح ومتمســكا بــروح بيروت حتى وان 

سئم الناس للحظة.
 أســامة الرحباني هو ابن الراحل منصور الرحباني مؤلف 
موسيقي وعازف ومنتج ملع اسمه في املسرح الغنائي ساعيا مع 
إخوته ألن يكون امتدادا ملسرح األخوين رحباني، سكن الوطن 
بوجدانه فكانت مشاريعه املوسيقية طوق جناة وأمل وعزمية ذات 
رؤية وأفكار وأطروحات موسيقية، مفعمة باحلب واألمل لوطن 
مكسور يتمسك باحلياة، متجدد ومتفرد، فكان شريكا للفنانة 

هبة طوجي هذا الصوت املالئكي في صنع اسمها وجناحاتها.
لبنان مازال حيا ولن ميوت، جسدتها ليلة أمل في انتفاضة 
ثقافية مقاومة رحبانية الستعادة لبنان الفن والثقافة، تستنهض 

اللبنانيني وتستعيد وحدته وتلملم شتاته.
على مســرح «الفوروم دو بيروت» الذي دمر بالكامل وقت 
انفجار مرفــأ بيروت ومت جتديده وإعماره وإعادة افتتاحه من 
جديد شــهدت بيروت أول حدث فني ضخم بعد انفجار ٤ آب. 
قدمت من خالله هبة عددا من أغنياتها القدمية وجديدها أيضا 
الوطني والعاطفي وسط تفاعل كبير للجمهور الذي حلق في سما 
بيــروت فغنى ورقص وتأثر ليتوحد مع صوتها العابر للحدود 
وإحساسها العالي وينتفض على واقعه لتستعيد بيروت روحها 
وترمن عن أرواح الضحايا، لتتزين الليلة مبشاركة خاصة لعازف 
الساكسوفون اللبناني العاملي إبراهيم معلوف، ومفاجأة احلفل 
مشاركة ملكة اإلحساس إليسا التي شكلت حالة فنية وإنسانية 
خاصــة بحضورها، في ليلة ممزوجــة بالوفاء واإلخالص من 
األعماق لتالمس القلوب واألحاسيس، وقد تولت محطة الـ «إم. 

تي. في» نقل احلدث مباشر على الهوا. 
ويبقى الوطن هاجسا إبداعيا متألقا عند صناع هذا احلدث 
مفعما باألمــل، جمعت بني جمال النغمات ومدينة عريقة عائمة 
فــوق احلزن واجلمال ببيوتها التراثيــة، لتعلن أن حب احلياة 
سيظل يجري دائما في عروق اللبنانيني وان إرادتهم القوية لن 
تنكسر واألمل قريب بوالدة لبنان من جديد، وستبقى بيروت 

مدينة للحياة.
عز الكالم:

املوسيقى والفنون تعطي حياة ودافعا للناس أكثر لالستمرارية، 
ألن اإلحباطات احمليطة كثيرة، واإلنسان يحتاج إلى حافز وطاقة 

لالستمرار قدما.

عندما تســود حالة من (الشد) بني فريقني جتد أحيانا فريقا 
ثالثا ينبري للمشهد، ويظهر بصورة عاجلة، وهذا الفريق الثالث 
عندما يخرج بهذه الصورة هو يحمل في جوفه وطبعه سمات 
احلكمة والبصيرة، وال يريد إال خيرا، فيتدخل بني «املتشادين» 
وهو يصبو ويتطلع إلى حل ذاك «الشد» حتى يصنع بيئة صاحلة 
يسود معها الوئام الذي يقود إلى املزيد من االستقرار واإلصالح 
في املجتمع على جميع األصعدة، فهو يهدف إلى أن يبقى املجتمع 

في أبهى صورة وفي أحسن حال ليحقق النجاحات املأمولة.
فهــو فريق له أهداف نبيلة، ولكنه - هــذا الفريق الثالث - 
لألســف ال ينجح دائما، بل أحيانا قد تلحق به األضرار التي ال 
حصــر وال نهاية لها، فهو كما يقول إخواننا وأهلنا املصريون 

في أمثالهم الشعبية:
«ما ينوب املخلص إال تقطيع هدومه!»

وهذا املثل هو وأمثلة كثيرة سمعتها خالل االحتكاك بالعديد 
من الفضالء من مصر احلبيبة - خالل الدراســة -، وهو مثل 
يؤدي املعنى الذي نتحدث عنه وبه الكثير من احلكمة ويختصر 

الكثير من الشرح!
فذاك «املخلص» والذي ميثــل برأيي «الفريق الثالث» الذي 
يدعو ويتطلع إلى خلق بيئة مناســبة تقود املجتمعات إلى العال 
وإلى األمام، هو فريق يتألم دائما ويتضرر بصورة متكررة، وال 
يحصد إال األذى، وما ينوبه من تدخالته اإلصالحية إال املشقة 

والتعب من قبل فريقي «الشد»!.. مع كل أسف!.
فمثله مثل ذاك الذي يتدخل بني متخاصمني في «هوشــة» 
وكل واحد منهما ممسك باآلخر، فهو يتدخل من أجل أن يوقف 
اخلصام ويفض النزاع! ولكنه يعود باخلسران و«بالهدوم املقطعة»!.
فهو «مخلص» مخلص، ويريد أن يكون كل شــيء على ما 
يــرام، ولكن آماله تخيب مرة تلو املــرة، وهو - أي املخلّص - 
يعلم أحيانا بأن هناك فريقا من الفريقني به الكثير من اإلفساد، 
ويدرك أن هذا الفريق قد متادى في إفساده، ولكنه يهدف - أي 
الفريق املخلــص - إلى وقف النزاع قبل الدخول بأي تفاصيل 
وبأي حلول، ألنه يدرك أن حالة الفوضى ال رباح بها والكل بها 
خاســر، فهو يجد ويجتهد من أجل نزع فتيل كل أزمة، ولكن 
هذا االجتهاد وتلك النية الصاحلة في أغلب األحيان يعودان بال 
حتقيق لألمل املنشود!، فيعم قلبه احلزن ويرجع وهو مغمور 
بحالة من اإلحباط، بسبب عدم جتاوب أي طرف لصوته الداعي 
للحكمة، وأيضا بســبب «تقطيع الهدوم» الذي يصيبه عندما 
يتدخل لفض حالة «الشــد» التي تتولد مرة تلو مرة بني أرجاء 

املجتمع وأحداثه العاصفة املتكررة!.
ومن هنا نقول: على الفريقني املتشــادين أن يكفا عن هذا 
النزاع، وعلى ذاك الفريق الذي يرى بأنه يحمل «النفس الصالح» 
أن يتراجع عن الدخول في نزاعات فاقدة للكياسة واحلكمة وال 
منفعة من ورائها، فاســتمرار حالة اإلرباك ال تفيد إال الطرف 
الفاسد، وأيضا على ذاك الفريق الثالث - املخلص - أن يستمر 
بهذا األســلوب الرفيع الذي يتعامل به، وأن يقف داعيا للخير 
وناصحا للكل مهما كان ســيل األضــرار الذي يصيبه، ومهما 
كان مشــهد «تقطيع الهدوم» الذي قد يطوله، فكل عمل صالح 
مأجور صاحبه، وباخلتام نسأل اهللا شيوع السالم، ولكم مني 

احملبة والسالم.

باألمس فقدت الكويت الشيخ أحمد 
عبدالعزيز القطان، أحد أبنائها البارين 
الذين انتقلوا إلى رحمة اهللا تعالى بعد 
أن سطر بأحرف من ذهب مسيرته 
الطويلة في نصرة الدين واملسلمني.

فقد كان من أهــم املدافعني عن 
املسجد األقصى املبارك، وكان شجاعا 
في طرحه الذي امتد لعقود من الزمن 
وكان فارسا للمنابر ويتمتع بشخصية 
مساملة ومتواضعة وشجاعة باحلق، 
بل إنــه كان ال يجامل أحدا في قول 

كلمة احلق.
كما كان له دور سياســي ديني 
إعالمي ضد غزو صدام للكويت، إذ 
ألقى خطبة رائعة حضرها عشــرات 
اآلالف في استاد رياضي في اجلزائر 
استطاع من خاللها قلب الرأي العام 

اجلزائري لصالح احلق الكويتي.
ولقد كان للشيخ أحمد القطان مكانة 
كبيرة في قلوب الكويتيني وعاش بينهم 
كمواطن متواضع ومحب للجميع فأحبه 
اجلميع وبكاه اجلميع، وسيبقى حبه 
في قلوب اجلميع صغيرهم وكبيرهم.

رحمــك اهللا يا شــيخنا الفاضل 
على كل ما قدمته لإلسالم واملسلمني 

وللكويت وأبنائها.
وعزائي ألسرته الكرمية وألحفاده.

وعظم اهللا أجركم وأحســن اهللا 
عزاكم و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

نعم املــوت حق «كل نفس ذائقة 
املوت» نعم نحن راضون بقضاء اهللا 
وال منلك إال االمتثال بأمره والرضا 
بقضائه بعد رحلة دعوية زاخرة بكم 
هائل بالعطاء، انتقل الداعية املرحوم 
بإذن اهللا أحمد القطان عن عمر يناهز 
٧٦ عاما بعدما سطر بأحرف مضيئة 
باألنوار عمله في العمل الدعوي ولد 
الشيخ القطان سنة ١٩٤٦ واملعروف 
عنــه أنه اخلطيب الــذي يدافع عن 
املسجد األقصى وتخرج الشيخ القطان 
في معهد املعلمني عام ١٩٦٩ وبدأ عمله 
الدعوي مبكرا حتى نال شهرة كبيرة 
داخل الكويــت وخارجها وكانت له 

أشرطة كاست جلميع خطبه.
ومــن مميزات الشــيخ القطان 
- رحمه اهللا - القــدرة الفائقة على 
اخلطابة وله صوت جميل وأسلوبه 
الثقافي على جميع  الرائع واطالعه 
التيارات الفكرية وإجادته للغة العربية، 
وكانت حياته كلها مدافعة عن فلسطني 
واملسجد األقصى، وقد تكلم كثيرا 
في خطاباته عن احلرب التي حدثت 
ودارت في البوسنة والهرسك، وكذلك 
الغاشم  العراقي  الغزو  خطبه خالل 
على دولتنا الكويت وكانت في خطبته 
باجلزائر املشهود لها التي حضرها 
عشرات اآلالف وتفاعل معها الكثير، 
ولديه موهبة الشعر والكتابة األدبية 
ويشد انتباه احلاضرين له باالستشهاد 

بالشعر.
وكان محاضرا وخطيبا في مسجد 
العليان واملزيني ومسجد الكليب ثم 
مسجد ضاحية جابر العلي ثم مسجد 
جابر العلي في منطقة جنوب السرة، 
وقدم دروسا كثيرة في إذاعة القرآن 
الكرمي مثل برنامج مســيرة اخلير 
وسلســلة ذي النورين وسلســلة 
الفاروق بعــد الصديق، وفي فترة 
الغزو شــرح القضية الكويتية بني 
بريطانيا وأميركا حتى بعد حترير 
الكويت بفضل اهللا وكان يدعم الطلبة 
املغتربني كمستشار لهم، وكان يشرف 
التنموية كدور  إقامة املشاريع  على 
األيتام واملدارس ومن إصداراته للعبرة 
والتاريخ وله مقاالت دينية وسياسية 

واجتماعية.
قال تعالى: (يا أيتها النفس املطمئنة 
ارجعــي إلى ربــك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي). 
اللهم اغفر للشيخ أحمد القطان واعف 
عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه 
من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب 
األبيض من الدنــس وأدخله اجلنة 
النبيني والصديقني والشــهداء  مع 

والصاحلني.. اللهم آمني.
قال الشاعر:

وكل ابن أنثى وإن طالت سالمته
يوما على آلة حدباء محمول

بيانــات متضاربة من كتل  وعبر 
سياســية تتنافس وراء األسوار 

وخارج قاعة عبداهللا السالم!
لذلك نحن نتســاءل: هل هناك 
«القاعة»  عقالء وحكمــاء داخــل 
ينتفضون للبر بقســمهم الوطني 
الذي قطعوه على أنفسهم للحفاظ 
على الوطن والدستور والقانون؟!

أين احلكمة والعقالنية في معاجلة 
كل هذه القضايا السياسية والوطنية، 
حتى نعود ونحتكم لكل األمور من 
داخل قاعة «عبداهللا السالم» دومنا 
حاجة لســاحة أخرى، ألن الكويت 
كلها ســاحة إرادة، ونحن نريد أن 
نرى االستقرار السياسي والريادة 
دائما للكويت! واهللا من وراء القصد، 
فهل يتحرك كل ضمير وطني من 
داخل القاعة بدال من حراك الساحة؟!

واضطرابات إيقاع النبض.
الغبار  وقد يؤدي استنشــاق 
املتكرر والذي قد يحتوي  الرملي 
على جســيمات غبار ثاني أكسيد 
السيليكون إلى اإلصابة باألمراض 
التنفسية األخرى والتي تعرف باسم 
تغبر الرئة، وقــد تؤدي الحقا إلى 
الرئة وخاصة  اإلصابة بســرطان 
بني املدخنني. وكذلك ال نغفل تأثير 
الغبار على العيون فقد يسبب تهييج 
العني مبا يزيد من احتمال حصول 
االلتهابــات أو جفاف العني وكذلك 
التهابات حساســية األنف وتهيج 

اجللد. 
وهــذا ال يعنــي أن العواصف 
الترابية ضارة دائما ولكن لها بعض 
الفوائد فهي قد تفيد البيئة البحرية 
وبعض الغابات. ولكن البد من نشر 
الدراسات املشــتركة بني الصحة 
والبيئة عن تأثير العواصف الترابية 
لتكون مرجعا للجميع وللتصدي 
لهــا واحلد من انتشــار األمراض 

املصاحبة لها.

إلى وجود عمالة سائبة تعمل دون 
عقود وال التزامات.

ومن ضمن اختصاصاته كذلك 
والذي نطمح ألن نرى اهتماما بالغا 
به هو األنشطة التجارية وتنظيمها 
ودعم املشروعات الشبابية الصغيرة 
للمواطنني من خلق مساحات ومرافق 
تخدمهم وتهيئة كافة الظروف التي 
تسهم في إجناح مشاريعهم ما يسهم 
في بنــاء اقتصاد متني للدولة عبر 

مبادرات أبنائها.
ومما يناط باملجلس البلدي عبر 
تنظيمه لألراضي واملســاحات هو 
للدولة  توفير دخل إضافي متميز 
عبر تأجيرها مببالغ مجزية دون تراخ 
وإهمال في التحصيل، فكل مرفق 
عام هو مال عام للدولة واحلفاظ عليه 
مسؤولية املجالس النيابية والبلدية 

وكافة قطاعات الدولة العامة فيها.
هذه أولويات مهمة على أعضاء 
بها  تبنيها واألخذ  البلدي  املجلس 
في أولى جلســاته ألنها بكل جدية 
سوف تكون لبنة كويت جديدة ننعم 

بها جميعا.

على «األنا»، هل هذا ترويج ملكاتبهم 
ومنصاتهم وحساباتهم على منصات 
التواصل االجتماعــي حتى تكون 
وجهــة احملتاجني؟ حيث أصبح في 
عياداتهم احلكي والبكى بفلوس وبعد 
أن كان «ببالش»، إذن كيف يتعافى 
احلزيــن واملتعثر؟ مــن لهؤالء إذا 
انسحب األقارب واألصدقاء؟ تذكرت 
عصفورين عندي في املنزل توقفا 
عن التغريد ملدة يومني كاملني بعد أن 
مات صديقهما البلبل الثالث، الحظت 
العاملة صمتهما، فتوجهت لقفص 
الكلمات  العصافير وحدثتهما بتلك 
فقط: «أعلم أنكما حزينني على فراقه، 
فعال انه أمــر صعب ومحزن، لكن 
تلك هي احلياة وهي اآلن في مكان 
أفضل» وقبل أن تدير ظهرها لهما 
بدأ العصفوران بالتغريد من جديد، ال 
يحتاج احملاصرون باألحزان والغموم 
إال أن يحسوا بوجود أقرانهم حولهم، 
فقط يحتاجون مساحة للكالم والبوح 

ورمبا فنجان قهوة.

إرادة ألننا جميعــا نريد انفراجة 
سياسية تعالج كل «شيفرة» يفتعلها 
السياسيون خارج قبة عبداهللا السالم 
وكأننا في حالة سياسية مزدوجة!

متى سينتهي «برملان الظل» من 
بالساحات  الدميوقراطية  ممارسة 

تتضاعف عن الســابق وقد حتمل 
معها الڤيروسات واجلسيمات الدقيقة 
ملكونات الغبار املتطاير، مما يؤدى 
إلى ارتفــاع تفاقم أعراض أمراض 
الرئة املزمنة وأمراض الرئة املفاجئة 
احلادة وخصوصا لدى مرضى الربو 
ومرضى التهابــات الرئة ومرضى 
االنسداد املزمن في مجاري التنفس، 
وأحيانا ترتفــع اإلصابات بعدوى 
امليكروبيــة واإلصابات  األمراض 
بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية 

اجلانب الشك أنه يؤثر مباشرة في 
البيئة التي نعاني من تلوثها وحرارتها 

وتصحرها القاسي.
كما يندرج حتت اختصاصات هذا 
املجلس تنظيم بناء السكن اخلاص 
وما يلحقه من شــركات املقاوالت 
وتصنيفها وإيقاف العبث احلاصل 
في إدارتها من قبل الوافدين دون 
وجــود فعلي للمواطــن في هذه 
الشركات، األمر الذي أدى إلى تعثر 
عدد ليس بالقليل من املساكن قيد 
اإلنشــاء في املدن اجلديدة، وأدى 

ومجانيتها، قد ال يخطر ألحدهم تفقد 
من غاب فجأة أو تكالبت عليه الهموم.
رمبا يعود ذلك النتشــار بعض 
مقاطع الڤيديو على منصات ووسائل 
التواصل االجتماعي لبعض املدربني 
في تنمية بشــرية أو األخصائيني 
النفسني وملخصات نصائحهم، التي 
حتدد الطريق للسعادة أو راحة البال 
وهي االبتعاد عن األشخاص السلبيني 
مع ضبابية هــذا املفهوم والتركيز 

هذا الفريق أو ذاك اآلخر، لتنفرج 
األوضاع السياسية التي ستبقى في 
حالة تعقيد بشكل مستمر، فكلما حل 
توافق سياسي عاد الوضع بافتعال 

السدود من جديد!
نحن نقول إن الكويت كلها ساحة 

وال نحتاج إلى نشر التحذيرات من 
وقت آلخر من وزارة الصحة فقط 
النظر للموضوع من منظور  دون 
شامل، حيث إن لدينا اخلبرات في 
البيئــة والصحة ومعهــد الكويت 
الكويت،  العلمية وجامعة  لألبحاث 
ويستطيعون التعامل مع هذا التحدي 

ملا فيه املصلحة للجميع.
وقد انتشرت العواصف الترابية 
أو الرملية في اآلونة األخيرة، حيث 
إنها من الظواهر املناخية التي بدأت 

نتحدث عن البيئة، وسلوك اإلنسان في 
بلده للحد من النتائج السلبية لتلوثها، 
وإذا اطلعنا على اختصاصات املجلس 
البلدي سنجد فورا أنه املسؤول عن 
مراقبة تنفيذ القوانني واللوائح املتعلقة 
بالصحة العامة والتنظيم واملباني ونزع 
امللكية واالســتيالء املؤقت للمنفعة 
العامة وتقســيم األراضي واحملالت 
العامــة واملقلقة للراحــة واملضرة 
بالصحة والباعــة اجلائلني وإصدار 
التراخيص اخلاصة بكل ذلك بالتعاون 
مع اجلهات األخــرى، والعبث بهذا 

الضيق» لكن يبدو أن الصديق صدره 
يضيق ومبشاعر الدعم والتفهم، كأن 
يربت على كتــف أخيه أو يطبطب 
على قلب صديق، فال متســع من 
الوقت لالستماع أو السؤال، بالرغم 
من سهولتها وتوافرها في عصرنا 
احلالي عما كان في املاضي، حينما 
كان تفقد أحوال الناس يكلف عناء 
االنتقال ورسوم االتصال، اآلن مع 
توافر كل وسائل االتصال والتواصل 

إلى متى ســتبقى هذه احلالة 
السياسية ضبابية؟! وإلى متى هذا 
الشحن السياسي ال ينجلي؟! نحن 
ال نفهم ماذا يريد بعض السياسيني، 
بعد ذهاب كل مناشــدات التعاون 
بني السلطات الثالث في مهب الريح 
الطاولة على حاالت  بســبب قلب 
الهدوء واملعاجلات السياسية الوقتية 
بني احلني واآلخر، نتراجع مببررات 
ال تعني األغلبية من املواطنني وخاصة 
الصامتــني والصابرين على رياح 
السياسية وافتعاالتها من  الزوابع 

هنا وهناك!
نحن نحتاج للعدالة واملنطق في 
تصحيح كل األمــور، ال أن نبقى 
دائما بالشــارع والساحات نبحث 
عن احللول ونطالب بعدالة التقييم 
للمواقف واملمارسة السياسية من 

تطالعنا املواقع اإللكترونية من 
آن آلخر بتحذيرات من العواصف 
الترابية من جهات مختلفة، وباألخص 
من وزارة الصحة نظرا لتكرارها في 
اآلونة األخيرة، والتحذيرات عادة 
تكون من دون توعية شاملة واالكتفاء 
بالتحذيــر منها بالتزام املكوث في 
املنزل وعدم اخلروج دون اإلشارة 
إلى تأثيراتها على الصحة والبيئة. 
وترتبــط العديد مــن املخاطر 
الصحية بأي موجة غبار قد تتعرض 
لها البالد، خاصة إن كانوا من مرضى 
الربو أو املصابني باألمراض الصدرية 

من كبار السن.
إن التصدي لتأثيرات العواصف 
الترابية يجب أن يكون بإجراء ونشر 
العلمية املشتركة بني  الدراســات 
الصحة والبيئة، وتخصيص موقع 
أو منصة رقمية لنشــر مؤشرات 
تلوث الهواء ذات العالقة بالصحة، 
مما يدعونا للتفكير بتطبيق مبادرات 
مثل مفهوم الصحة الواحدة والتي 
تشــمل جميع اجلهات في الدولة، 

قد نكــون اليوم علــى أعتاب 
كويت جديــدة فعــالً، كما يقول 
شــعار اجلهات احلكومية األزرق، 
كويت من الواجب عليها التعامل مع 
املرحلة احلالية وسط أحداث العالم 
السياسية واالقتصادية بكل حذر 
وجدية، فلم يعد في الوقت متسع 
للتجارب واحملاباة، لم يعد في الدولة 
وقت للتناحر واحملاصصة، لم يعد 
من املقبــول أن نرى هذا التأرجح 
بال هدف أو رؤية واضحة نسعى 

نحوها بكل ما منلك.
انتخابات  مت إغالق صناديــق 
املجلس البلــدي ٢٠٢٢ وأعلن عن 
الفائزين بعضويته، وبانتظار بت 
مجلس الوزراء في أسماء املعينني 
الستكمال العدد املطلوب له، وهذا 
يضع على عاتق هذه املؤسسة حمال 
ثقيال، كونها جهة اختصاص فنية 
الداخلية، واملسؤولة  البلد  لواجهة 
هي واجلهاز التنفيذي لها في بلدية 
أهــم مفاصل احلياة  الكويت عن 

اليومية التي يحياها املواطن.
في عدد من مقاالتنا السابقة كنا 

تنهي صديقتي املكاملة قائلة: «آسفة 
ضيقت خلقك كل سوالفي سلبية».

قد أستخدم أنا أيضا هذه اجلملة 
أحيانا، لكنها باتت تتكرر في اآلونة 
األخيرة من عدد من املقربني، صرنا 
نالحظ أنهم يتحاشــون التواصل 
مع اآلخرين خشــية أن يقال عنهم 
أشخاصا سلبيني، أو أحاديثهم تأتي 
بطاقة ســلبية! ال أعلم كيف قاطع 
أمثال صديقتي الفضفضة بالهموم 
ومشاكل احلياة ألقرب الناس لهم، 
هل هي دعاوى أن تلك األحاديث طاقة 
سلبية وخشــية أن يتناسى الناس 
اجلانــب اإليجابي فيهــم وهم في 
هذه الظروف، أم فعال تهرب وابتعد 
األصدقاء واألقرباء عنهم بحجة أن 
أحاديثهم سلبية ومواضيعهم نكدية!

كيف اختلط لدى الطرفني مفهوم 
الطاقة السلبية مع الهموم واألحزان 
والعثرات؟ كيف مت مسح السني من 
إلى  العالقات اإلنســانية فتحولت 
األنانية، دائما نردد «الصديق وقت 
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