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مجلس األمة هو مجلس الشعب والسلطة التشريعية 
في الكويت، وأهميته قصوى كما يعلم اجلميع، كما أنه 
لسان حال املواطن، ونحن كشعب كويتي نفاخر غيرنا 
مبجلس األمة، خاصة أننا سبقنا الكثير في هذا املضمار.
ولكن هناك أمرا مهما لنجاح أي مجلس أمة، وهو 
جتانــس مجلس األمة ومجلس الــوزراء كي يتحقق 
اإلجناز، ونخطو بالوطن خطــوات إلى األمام، فعدم 
التجانس بني السلطة التنفيذية والتشريعية فيه ضرر 
كبير على الوطن واملواطن، وتأخير للتنمية وعودة إلى 
ما كنا عليه من تناحر ومشــاحنات، وهذا ما ال نريده 

وال نتمناه.
وها هي عقارب الساعة تسير سريعا نحو يوم احلسم 
وهو يوم اخلميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ للتصويت على 
من ميثلنا في مجلس األمة، فساعة الصفر أصبحت قاب 
قوسني، وهذه االنتخابات املزمع إجراؤها هي التاسعة 
عشــرة في تاريخ مجلس األمة الكويتي منذ تأسيسه 
عــام ١٩٦٣ بعد أن أمر أميرنا الغالي صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، بحل املجلس 
السابق، والظاهر أن النتائج ستفرز تغييرا جذريا في 
أعضاء مجلس األمة، ووجوها جديدة لكثرة من تقدم 
للترشح في هذه االنتخابات وإخفاق عدد من األعضاء 

في عملهم، وانسحاب مجموعة من الترشح.
وال شك أن للناخبني دورا كبيرا في اختيار األفضل 
واألصلح، فهم البوصلة احلقيقية لهذا املجلس، ومن 
هنا أقول مبلء فمي أحسنوا االختيار صغارا وكبارا 
وصوتوا ملن ترون في جناحه خدمة للوطن واملواطن 
ونهضة ورفعــة لكويتنا الغالية، فال حتابوا أحدا، وال 
تنحازوا ألحد وقدموا مصلحة الوطن على كل مصلحة، 
ونحوا العاطفة جانبا عنكم، فالعواطف ال تبني وطنا، 
واملوضــوع موضوع وطن وليــس قبيلة أو حزبا أو 
تيارا، فلنشارك في االنتخابات مشاركة فاعلة، ولنختر 
األصلح، واعلموا متام العلم أن عصر نواب اخلدمات 
ولى ولم يعد له داع، فقد رأينا جميعا وزارات الدولة 
تفتــح أبوابها للمواطنني بأمر من القيادة العليا لتلقي 
شكاوى املواطنني واحتياجاتهم، وإيجاد احللول املناسبة، 
فيذهب املواطن لهذه الوزارات بال تردد وال وجل ويلقى 
كل ترحيب من املســؤول ويعرض مــا عنده، وحتل 

مشكلته برحابة صدر.
لذلك لــم ولن نصوت إال ملن جــاء خلدمة الوطن 
والسعي في رفعته ونهضته، وأنتم كذلك ضعوا الكويت 
نصب أعينكم وصوتــوا بضمائر حية وروح وطنية 
خالصة، وسترون بإذن اهللا مجلسا على هذا األساس، 
ألن األمور كلها تبشر باخلير واألجواء مالئمة الختيار 
األفضل، والكويت تسير نحو األفضل ونحن متفائلون 
باخلير حتى هذه اللحظة وكل املؤشــرات بفضل من 
اهللا إيجابيــة، وإن كان األمر عكس ما نتمنى ونرجو 
فلكل حادث حديث، وبحمد اهللا لدينا قيادة رشيدة لن 
تتوانى في تصحيح املسار وتقومي االعوجاج إن كان، 
نسأل اهللا تعالى األمن واألمان لهذا الوطن وأبنائه، وأن 

يسدد خطى والة أمورنا، ودمتم ساملني.

انتشر في زمننا احلالي مســألة السرعة القصوى 
فــي كل املجاالت، وهذا األمر لــه بعض اإليجابيات في 
مجاالت معينة، لكن سلبياته متفجرة في مواقع أخرى، 
وخاصــة في مخاطرها على جيــل األطفال واملراهقني 
الشباب، حيث إن هناك جيال صغيرا في العمر وسيكبر 
مع الزمن بطبيعة احلال وهو «مدمن» باالرتباط مع وسائل 
التواصل االجتماعي «الوهمي أو االفتراضي» ومنها على 
سبيل املثال تطبيق «التيك توك» والذي نخصه باحلديث 
والنقاش ألســباب علمية وموضوعية بحتة فقط، وهو 
التطبيق الذي يتميز بالفيديوهات القصيرة، في الغالب 
تكون مدتها ٣٠ ثانية، ولكن مع هذا التطبيق وغيره من 
تطبيقات التواصل االجتماعي اإللكترونية متت مالحظة 
انعدام القــدرة على التركيز وفقدان االنتباه املتواصل، 
فعلينا أن نتساءل عن تأثير تلك التطبيقات املبنية على 
املقاطع القصيرة والسريعة من موضوع إلى آخر من غير 
تفكير أو تسلسل منطقي على برمجة أدمغة املستخدمني.
ان هناك تأثيرا فرديــا مجتمعيا ثابتا إحصائيا بهذا 
اخلصوص وهنا اخلطورة، ونحن ال نتحدث عن نظريات 
تتحرك في الهواء، ألن اإلحصاء هو إثبات حسابي دقيق 

يثبت النظرية املوجودة إذا صح التعبير.
حيث قامت احلكومة البريطانية في دراسة إحصائية 
من خالل الهيئة التنظيمية لالتصاالت أثبتت أن ٧٣٪ من 
الشباب بني عمر ١٦ و٢٤ يستخدمون تطبيق التيك توك 
واالنستغرام كمصدر رئيسي لألخبار؟! وهذه األعمار 
واضح أن اغلبهم من طلبة الثانوية العامة أو اجلامعة أي 
من غير العاملني أو املوظفني، وهذه النسبة أعلى بكثير 
من الفئات العمرية األكبر سنا والتي مازالت تعتمد في 
صورة كبيرة على وســائل اإلعالم التقليدية للحصول 

على اخلبر واملعلومة.
األمر اآلخر املهم حســب نفس الدراسة أن تطبيق 
«التيك توك» وحده أصبح أســرع وسيلة منو في أعداد 

وأرقام املتابعني له ملعرفة األخبار.
اخلطير من كل هذه احلقائق اإلحصائية أن هناك كتلة 
بشرية ضخمة أصبحت غير معتادة على القراءة الطويلة 
املمتدة وفاقدة القدرة على التحليل املوضوعي والنظر 
بعقالنية وغائبة عن االنتباه والتركيز وال تستطيع التدقيق.
إن فاقــد القدرة على كل هذه األمور ال يســتطيع 
الوصول إلى عمق األخبار وما وراء احلدث أي انه يعيش 
الســطحية في املوقف والركاكة في التقييم وهشاشة 
اإلدراك والهامشــية في األهداف، وهذا كله لديه تأثير 
كارثي كبير إذا فقط ركزنا على أن هذه الكتلة البشرية 
الكبيرة ستدخل إلى سلك العمل والوظيفة وهي فاقدة 
للقدرة على اإلنتاجية الوظيفيــة واإلبداع الفردي في 
العمل، وهذا أمر مهــم له جوانب اقتصادية واجتماعية 

يحتاج لوقفة من الدولة.
أن املسألة لو لم تكن خطيرة ملا استدعى األمر هذه 
الدراســة والتقييم، وعلينا نحن أن ندرس املسألة في 
األسباب واملسببات في ناحية علمية، وان نحاول إصالح 
الضرر من خالل خطط تعالج املســألة قبل أن تصبح 
لدينا مشكلة اجتماعية إدارية نفسية تأثيراتها أكبر من 
قدراتنا، وأيضا تكلفة عالجها ستكون ذات تكلفة أكبر 

في ضياع جيل كامل إذا تأخرنا في العالج والتصدي.

التنازلي  العــد  مع بــدء 
املنتظر  التي من  لالنتخابات، 
أن تشهدها البالد في ٢٩ من 
ســبتمبر اجلاري، والتي تعد 
انتخابياً الختيار من  عرســاً 
املواطنني، حيث  ميثل طموح 
السواعد شــّمرت، واأللفاظ 
العاطرة واملعاني اآلســرة قد 
أطلقت، والناخب املدرك الواعي 
هو مــن يقيّم رؤوس العقول 
التي تساهم في تنمية املجتمع. 
«نظرة الكاتب»: الكفاءة العلمية 
للمرشــح واخلبــرة العملية 
واملهارة اإلبداعية معايير مهمة 
لالختيار، حيث تعزز الفعالية 
املطلوبة ويحظى بها الناخبون 
في حتديد أهدافهم من تنمية 
وتشريعات رقابية، وإن كان 
االختيار لعصبية أو مصلحة 
شخصية فحينئذ ضاع العباد 
وماتت تنمية البالد، ومن فقد 
األمل فقد الندم.. ودمتم ودام 

الوطن.

أثنــاء قضائنا  صــادف 
إجازة الصيف في سويسرا، 
أن حتتفــي مدينــة جنيڤ 
بكرنڤالهــا املميــز والعاملي، 
الذي يزيد من جمال املدينة، 
أيام،  ويستمر تقريبا عشرة 
تقام فيهــا الفعاليات الرائعة 
واملسلية واألنشطة الرياضية 
املثيرة واملمتعة، حيث يشيد 
بالقرب من البحيرة شــريط 
ميتد لعــدد من الكيلومترات 
من األلعاب وعربات األطعمة 
وبعض األشغال اليدوية التي 
تناسب مختلف األعمار للصغار 
وللكبار من الرجال والنساء.

إذن البد من حضور هذا 
احلدث وعدم تفويت الفرصة، 
استمتع األبناء بهذه األجواء من 
الركوب واللعب مبعظم وغالبية 
األلعاب املشيدة بالهواء الطلق 
واملنظــر البديع واإلمكانيات 
املميزة على مدار أربع ساعات 
أو أكثر قليال، ألكتشف أن هذه 
األربع ساعات مع ٤ أشخاص 
بني أبناء وأقرباء كلفتني أقل 
من ٢٠٠ فرنك سويسري أي 

أقل من ٦٠ دينارا.
كم كنت راضية عن املبلغ 
املصروف على الساعات التي 
قضاها األبناء وأصدقاؤهم وهم 
يلعبون في مكان مفتوح وفي 
واحدة من أغلى املدن األوروبية 
وأثنــاء حــدث يتزاحم فيه 
احلضور، لكن صاحب رضاي 
استغراب وأسى مبجرد مقارنة 
ما يتــم صرفه في أي مرفق 
ترفيهي يقع في أحد املجمعات 
التجارية فــي الكويت، وفي 
أغلبها أنشطة ترفيهية تقليدية، 
وفي أماكــن مغلقة وخيارات 
األلعاب محــدودة ومكررة، 
حيث ال ميضي األوالد ساعة 
إال ويعــودون إليك يطلبون 
إعادة تعبئة البطاقة بعد نفاد 
اخلمســني دينارا، إما بسبب 
سعر دخول كل لعبة، عالوة 
التي تنتهي  اللعبة  على فترة 
مبجرد أن تبدأ أو تنتهي بسرعة 

الصوت.
الرغبة بالكســب السريع 
لدى جميــع األطراف عززها 
ندرة املتاح في مجال األنشطة 
الترويحية التي تناسب األسر 
الدخل، حيث ال  املتوســطة 
منشآت ترفيهيه ترعاها الدولة.
مــع منع بعــض األماكن 
دخول الشــباب وحاليا مينع 
دخول الشابات وإن كن أخوات 
بحجة أن هذه األماكن للعائالت! 
أصبح الترفيه مع كلفته العالية 

أيضا ممنوعا.
إدارة  نتعشم من مجلس 
السياحية  شركة املشروعات 
املعني حديثا خطة عمل إلحياء 
املشاريع السياحية املغلقة أو 
استبدالها مبشــاريع حديثة 
مبتكرة تتناسب مع احتياجات 
األســر وتطلعــات األطفال 

والشباب كافة.

بـ «التقحيص في وجه اجلميع» واللحاق 
بتراب البقية! 

في اليوم الثالث: بعد إدراك أحدهم 
بســوء املوقف.. يترجل من سيارته 
ويشــمر ذراعه ليقــف في منتصف 
الشارع، وينظم احلركة جلميع اخلطوط 
بالتســاوي في الوقت إلى أن وصلت 
سيارة فني إشارة املرور إلصالح اخللل.

 املشهد املقبل: انت من سيكتبه في يوم 
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

أبطال القصة: 
١- إشارة املرور: التنمية بالبلد. 

٢- املشهد األول: حل مجلس األمة.
٣- قائد اخلط الثاني في املشهد الثاني: 

نائب فئوي.
٤- الهرنات: أصوات املؤزمني.

٥- منظم حركة السير في املشهد الثالث: 
النائب الذي يجب علينا اختياره.

٭ «الـ ٢٩» شكرا لكل من حمل فكرة أو 
قضية وقام بتوظيفها مسرحيا وأمتعنا 
بها بالفرجة املسرحية، شكرا لكل مبدع 
سواء قدم عرضه في املسابقة أو على 
هامش املهرجان، شــكرا للبعض وهم 
كثيرون ممن قام مبحاكاة قضايا املرأة 
وسلط الضوء على البعض من قضاياه 

في املسرح التجريبي لدورته الـ ٢٩.
٭ «ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني».. 
شكرا ألرض الكنانة على استضافتها، 
القائمني  والشــكر موصول جلميــع 
على مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 

التجريبي لدورته الـ ٢٩.
٭ مسك اخلتام: ألف مبروك لكل الفائزين 
ومبروك أيضا ملن لم يفز، الفوز ليس 
باجلائزة إمنا الفوز بأن تكون أوصلت 
قضيتك للعالم بأن يشاهدها ويتمتع بها 
ذهنيا وفكريا هذا هو الفوز اجلماهيري.

التي يجب أال نخجل منها بل نظهرها 
ونتعامل معها دون خوف أو خجل وقد 
يجد املؤيدين له وسط ما يحدث في العالم 

من أزمات نفسية مع املدنية احلديثة.
وهذه هي أحــد األمثلة للتعلم من 
ثقافات الشعوب من أجل حتقيق الصحة 
اجليدة والتصدي لتحدياتها، حيث إنه 
وفقا لتقارير منظمة الصحة العاملية فإن 
اليابان بها معدالت عالية من املعمرين 
وكبار السن من فئة أكبر من مائة سنة، 
باإلضافة إلى ارتفــاع معدالت التمتع 
بالصحة اجليدة مع الشــيخوخة، وقد 
يكون لتلك العادات تأثيرها على جودة 
حياتهم وتعاملهم مع األزمات النفسية 
وندوب الزمن بالسوشي وخيوط الذهب.

ونتطلع اآلن على االستفادة من تلك 
الدروس اليابانية في الصحة واحلياة، 
وأن تسعى وزارة الصحة لوضع اخلطط 
للتعاون الصحي مع دولة مثل اليابان 
وإجنازاتها املتميزة في الوقاية والعالج.

من حولك).
فلم يكن الشــرط دائما أنه ما أخذ 
بالقوة ال يسترد إال بالقوة، فما ال ميكن 
حتقيقه بالقوة من املمكن حتقيقه باألدب 
والثبات واألخالق، وال ريب في كل ذلك، 
فقد جاءت األخبار كثيرا عن املتقدمني 
حيث كانوا ينتخبــون ألبنائهم ممن 
يؤدبهم قبل أن يعلمهم فإذا أرســلوا 
أوالدهم ألهل العلم ليأخذوا من علمهم، 
أمروهم قبــل العلم أن يتأدبوا بأدبهم 

وهديهم.
أذكر أنني قرأت ذات يوم في سيرة 
اإلمام املؤدب أبو زكريا الفراء صاحب 
كتاب املعاني تلميذ اإلمام الكسائي في 
اللغة، في زمان اخلليفة املأمون بن هارون 
الرشيد، حيث أدهش املأمون بهذا الكتاب 
العظيم، الذي استهوله القراء واملفسرون، 
ونال ثناءهم وإعجابهم حتى قال قائلهم: 
«كتاب املعاني كتاب ال ميكن ألحد أن 
يزيد عليه!» فكانت الرغبة شديدة في 
نفس املأمــون والظروف مواتية، بأن 
يدفع بكال ولديه إلى الفراء ليغرس في 
نفسيهما األدب وحسن السمت واخللق، 
فهو مطلب ديني ودنيوي قل في الناس 
اآلن من يلتفــت إليه، بل إن الباليا لم 
تتوال علينا إال يوم هجر الناس األدب 
واخللق احلسن، وأقبلوا على العلم، ولم 

يزينوه بحليته الواجبة.

فوضى عارمة! 
في اليوم الثاني: تكرر مشهد اليوم 
األول، فوضى.. صوت هرنات، تذمر 
اجلميع، فجأة يترجل رجل من اخلط 
الثاني.. ينزل من الســيارة يفســح 
الطريق جلميــع أبناء خطه.. ثم يقوم 

٢٩، وهــا أنا باألمس ُمتنح لي الفرصة 
أن أكون أحد من يرشحون ويحكمون 
الختيار من ســيتوج بكلمة «أفضل»، 
إنها مسؤولية شاقة ورغم مشقاتها إال 
أنها كانت حتمل بني طيات تلك املشقات 

الكثير من املتعة املسرحية.

أن انفتاحنا على الثقافة اليابانية مازال 
يتمحور حول الوجبــات اخلفيفة في 
املطاعم اليابانية التي تنتشر على استحياء 
على عكس الوجبات اخلفيفة من املطبخ 
الغربي بالرغم مما يــدور حول مدى 

فوائدها للصحة.
إن «الكينتسوجي» قد يكون احلل 
للكثير من مشاكل الصحة وندوب احلياة 

بني الناس كافة، كما الفرائض كلها تؤدى 
من قبل الكثير من املسلمني، ولكن كيف 
يتفاوتون فيما بينهم؟ أليس بحســن 
خلقهم؟! فالشــرع قد اهتم باألخالق 
واآلداب قبل طلب العلم، ألم يكن مبعث 
النبي  ژ للبشرية هو اخللق، فقالها 
صراحة واضحة مطلقة «إمنا بعثت ألمتم 
مكارم األخالق»، أليست مكارم األخالق 
حتتل أكبر مســاحة من الدين، بل إن 
الدين كله خلق، فربنا سبحانه وتعالى 
يقــول مخاطبا نبيه: (وإنك لعلى خلق 
عظيم) وفي موضع آخر موضحا باللني 
واالحتواء للصحابة في ظروف كانت 
لتزلــزل وتفرق اجلموع فيقول - جل 
جاللــه - (فبما رحمة من اهللا لنت لهم 
ولو كنت فظا غليــظ القلب النفضوا 

صاحب أول سيارة على اخلط الثالث 
ويقلد احلركة قبل حل العطل، حينها 
يدرك بنفــس الوقت احلركة صاحب 
أول ســيارة على اخلط الرابع ويقوم 
بنفس احلركة ويصطدم بسيارة اخلط 
الثالث.. صوت هرنات.. شلل الشارع.. 

شعور ال يوصف بأن تكون محكما على 
عرض دولي، عرض في العديد من الدول 
وشوهد وحّكم من أساتذة وقامات من 
الثقافة العربية والغربية إلى أن وصل 
باألمس القريب إلــى مهرجان القاهرة 
الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 

النفسية واألزمات التي مير بها العالم 
جتعلنا نتساءل عن «الكينتسوجي» وملاذا 
لم ينتشــر في عالم بحاجة ماسة إليه؟ 
وملاذا ال توجد لدينــا معلومات كافية 
وخبــرات مدربة بــل ومناهج علمية 
لتعليم «الكينتســوجي» ضمن مناهج 
الطب والصحة النفسية بالرغم من أن 
لدينا الذهب ولدينا الندوب ولكن يبدو 

من العلم والعبــادة حتى ان اهللا رفعه 
في املأل األعلى وأصبح ذا مكانة عليا 
بني املالئكة، لكن! ذلك لم ينفعه بشيء 
عندما أساء األدب مع رب األرباب، فلم 
يضره قلة العلم وإمنا ضره قلة األدب 
واخللق (التعالــي، الغرور، العنجهية، 
التكبر، االســتكبار)، فأصبح منوذجا 
واضحا ملعونا مطلقا في الدنيا واآلخرة 

لكل من يسيء األدب.
صدق أحد الشــعراء حني قال: «لو 
كان في العلم دون التقى شرف، لكان 
أشرف خلق اهللا إبليس، ýفال حتسنب 
العلم ينفع وحده، أو الثقافة، أو الفهم، 
أو املنصب، أو االسم، أو املكانة.... إلخ، 
ما لم يتوج ربه بخالق األخالق واآلداب، 
فهو املعيار الثابت الراسخ في التفاوت 

الوقت: الساعة ٧٫٣٠ صباحا، إشارة 
املرور متوقفة بسبب عطل فني لليوم 
الثالــث على التوالي، وســط فوضى 
وأصوات استهجان وتذمر من قائدي 
السيارات على اخلطوط األربعة بسبب 
تأخرهم عن ســاعات العمل الرسمية 
وقضاء مصاحلهــم، تتصل على ١١٢

يبلغونك بعلمهم باألمر.. في مشــهد 
يتكرر ملدة ٣ أيام.

في اليــوم األول: كانت الفوضى 
عارمة.. حيث كان كل خط من اخلطوط 
األربعة يريد إفساح الطريق خلطه قبل 
اخلطوط األخرى.. فجأة ومن دون أي 
ســابق إنذار ومن دون االلتفات على 
اجلانب اآلخر متر سيارة بأقصى سرعة 
وتكســر الطريق، ويلحقه آخر وهو 
ضاغط بيده األخرى على «الهرن» دون 
انقطاع.. ومير بسرعة.. يفهم احلركة 

٭ بداية سطور مقالنا هذا وجب علينا 
أن نوجه الشــكر إلى صاحب السمو 
الشيخ د.ســلطان بن محمد القاسمي 
عضو املجلس األعلى حاكم الشــارقة 
علــى دعمه ملهرجــان القاهرة الدولي 
للمســرح التجريبي في دورته الـ ٢٩

من خالل الهيئة العربية للمسرح.. كل 
الشكر واإلجالل لصاحب السمو الشيخ 
د.سلطان بن محمد القاسمي على كل 
ما يقوم به لدعم للثقافة العربية أينما 

كانت في وطنا العربي.
٭ «عضو جلنة حتكيــم في الـ ٢٩»، 
ســعدت عندمــا وقع علــي االختيار 
بأن أكون أحد أعضــاء جلنة التحكيم 
للمسابقة الرئيســية ملهرجان القاهرة 
الدولي للمسرح التجريبي لدورته الـ٢٩، 
شعور ليس فقط بالسعادة بل باملسؤولية 
أيضا بأن تكون محكما لعروض دولية: 

لقد أصبحت «كينتسوجي» فلسفة 
في احلياة شبيهة بفلسفة «وابي سابي» 
التي تقوم على قبول ما هو ناقص ومعيب 
وسرعان ما أصبحت هذه التقنية شائعة 
وانتشرت إلى أشياء ودول أخرى مثل 

الصني وكوريا.
«الكينتســوجي» هي ثقافة وتراث 
ياباني ملداواة الكسور بالذهب أي حتويل 
الندبات من ذكريات مؤملة إلى واقع مقبول 
بل يلمع ذهبــا، وهذه الثقافة والتراث 
إيجابيــة ويتخلص بها  يجعل احلياة 
اإلنسان من الذكريات والندبات بخيوط 
من الذهب أو مبعجون من الذهب لترميم 
الشقوق والكســور مبا فيها الكسور 
النفسية ســواء من صدمة أو عارض 

طبي أو نفسي.
وقد ال يكون «الكينتســوجي» قد 
انتشــر مثل انتشار مطاعم السوشي 
والوجبات اليابانية التي أصبح لها محبوها 
في مختلف أنحاء العالم إال أن الصدمات 

مما يثير البؤس واألسى واحلسرة 
في زمننا هذا، هو أننا نعيش في مجتمع 
تتزاحم فيه النظريات التربوية ودروس 
البشرية احلديثة ونسينا في  التنمية 
املقابل لألسف البديهيات األساسية منها، 
والتي يجب أال تغيب عنا وأن نضعها 
نصب أعيننا في شتى مجاالت حياتنا.

هذا وما يجعلك ترى أن هناك الكثير 
مما يجعلون ميزان التفاضل في اإلميان 
بني الناس داخل كل املجتمعات البشرية 
يعتمد على السلوك العام للمجتمع بكثرة 
العلم والثقافة مجــردا من أي عوامل 
أخرى، وهذا هو األدهى واألمر! فعلى 
سبيل املثال يقول لك أحد معارفك أترى 
ذلك العالم أو املفكر أو األديب أو الشيخ 
أو الداعي....إلخ، هو متبحر في العلم، 
ثاقب الذهن، واسع املعرفة، حسن املأخذ، 
عميق الفهم، غريز الفكر، موطأ األكناف، 
نبيل املداخــل، فقيه االختالف، قليل 
اجلهل، تام األصالة، كامل البينة، كنز 
من الثقافة والعلم والدين! ولكن جميع 
كل ما سبق ليس مبقياس للتفاضل في 
اإلميان بني األشخاص، فال تغتر بكل 
ذلك يا عزيزي، فلمقام واحد فقط مسيء 
لألدب كفيل بوقــوع كل تلك األلقاب 
منهم، بخالف أنها ستكون مقرونة أيضا 
بالعقوبة حتى وإن تأخرت عليهم! فانظر 
إلى إبليس كيف غره ما ظن أنه حصله 

كلمات ال تنسى

كبار وصغار 
.. أحسنوا 

االختيار
مشعل السعيد

وقفة

مجتمع
التيك توك؟!

د.عادل رضا

محلك سر

«الـ ٢٩».. شكرًا

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

ألم وأمل

السوشي 
والكينتسوجي 
وندوب احلياة

د. هند الشومر

في سياق احلياة

تزاحم 
النظريات

فاطمة املزيعل

الغمندة

فوضى منظمة..!

Malmoasharji@gmail.com مزيد مبارك املعوشرجي


