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منذ استقالل الكويت في ١٩ يونيو سنة ١٩٦١ وإلغاء 
معاهدة احلماية البريطانية املبرمة بني بريطانيا والكويت 
سنة ١٨٩٩، تعاقب على رئاسة مجلس الوزراء عدد من 
الشيوخ، فقد تولى رئاسة احلكومة الشيخ عبداهللا السالم، 
في أول وزارة بعد االستقالل، ثم الشيخ صباح السالم، 
فالشيخ جابر األحمد، وتاله الشيخ سعد العبداهللا، ومن 
بعد الشيخ صباح األحمد، رحمهم اهللا تعالى، ثم الشيخ 
ناصر احملمد، فالشــيخ جابر املبارك، والشيخ صباح 
اخلالد وأخيرا الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، الذي 

يعد تاسع رئيس حكومة منذ االستقالل.
وإذا أدى ســمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح القسم تكون حكومته األربعني، وباملقابل 
فعدد املجالس التشــريعية بلغ ثمانية عشــر مجلسا، 
واملالحظ أن تشــكيل احلكومة مير مبخاض عسير، 
وصعوبة بالغة، فبعد إعالن سمو الرئيس استقالة حكومته 
التي شكلها بعد أقل من أربع وعشرين ساعة في سابقة 
لم حتدث من قبــل، أصبح األمر من الصعوبة مبكان، 
ولكن املالحظ أن سمو الرئيس كان مرنا للغاية ومتعاونا، 
وعلى هذا األساس التقى النواب واستمع لوجهة نظرهم، 
وطرح وجهة نظره، لكن املشــكلة احلقيقية تكمن في 
أن منصب الوزارة لم يعد جاذبا وال مغريا وال مشجعا 

للكثير ممن عرضت عليهم احلقائب الوزارية.
وواضح ان كثيرا ممن عرضت عليهم الوزارة قدموا 
اعتذارهم لســبب وجيه، فمنصب الوزير اليوم ليس 
مثل األمس ألن الوزير عرضة للمساءلة واالستجواب 
أكثر من أي وقت مضى واألوضح من ذلك أن استخدام 
التعسف في استخدام األدوات الدستورية هو السبب 
الرئيســي في العزوف عن قبول الوزارة، والناس في 
غنى عن املشاكل، لذلك بات تشكيل الوزارة أمرا صعبا 
للغاية، وعندما أعلن ســمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح أســماء وزارته أعلن كثير من السادة النواب 
اعتراضهم على مجموعة من األسماء مما جعل سموه 
يوقف عمليــة إعالنها تهدئة للوضع ومحاولة للتفاهم 
ووضع احللول املناسبة، ومع ذلك فستشكل احلكومة 
ويؤخذ بوجهة نظر النواب، من مبدأ التعاون مع علمنا 
بأن اختيار الوزراء حق لســمو الرئيس والفصل بني 

السلطات أمر مشروع.
لكن بعد هذا اجلهد اجلهيد لســمو الرئيس نتمنى 
أن تسير األمور في االجتاه الصحيح وأال يكون هناك 
تعسف في استخدام األدوات الدستورية، وأن ينتهي 
بنا املطاف إلى السير قدما في نهضة الكويت، وأال نعود 
إلى ما كنا عليه من صراعات ومشاكل ألننا بعد ذلك إن 
عادت األمور إلى ما كانت عليه ســنلوم السادة النواب 
ألنهم أبدوا رأيهم وأشاروا على سمو الرئيس باألصلح 
وقبل بذلك من مبدأ التعاون بني الســلطتني التنفيذية 
والتشريعية، واحلق أننا نتمنى الهدوء واإلجناز وتقدمي 
مصلحة الوطن على ما ســواها وان تسود احملبة بني 

اجلميع، واهللا املوفق.

بعد حل مجلس األمة السابق، أصدرت وزارة الصحة 
قرارا يقضي بوقف عقد اللجان الطبية في املستشفيات 
العامة والتخصصية حتى انتهاء االنتخابات واقتصار 
عقدها على احلاالت العاجلة والطارئة التي حتدد من قبل 
رؤساء اللجان واألقسام الطبية، وال نعلم ما هو تعريف 

«الطارئة» لدى املسؤولني في وزارة الصحة.
قرار اإليقاف كان محددا بشهر واستمر إلى ٣ أشهر 
دون مراعاة حلاالت املرضى اآلخرين إضافة إلى وقف 

تغيير بلد ابتعاث املرضى إلى إشعار آخر.!
ربط عقد اللجان بصــورة عامة بحل مجلس األمة 
واســتمراره إلى ما بعد االنتخابات ال أجد له مبررا، إال 
إذا كان هناك مستفيدون من هذه اللجان بتمرير حاالت 

مخالفة للوائح وال يستطيع أحد ردعهم.
بوجهة نظري قرار اإليقاف يعتبر اعترافا رسميا من 
الوزارة بعدم سيطرتها على النفوذ أو يكون مبنزلة رفع 
احلرج عن هذه العينة من النواب خصوصا أن مترير هذه 
املعامالت الذي يرفع رصيد البعض في زيادة قواعدهم 
االنتخابية، وإال ملاذا مت إصدار قرار إيقاف عمل اللجان 
والتظلمات حتى منتصف نوفمبر، أي بعد انعقاد املجلس. 
الوزارة بهذا القرار جعلت نفســها في دائرة الشك 
حيث إن عودة اللجان لالنعقاد بشكل عام أصبح مرتبطا 
بوجود املجلس وإال كيف يصدر مثل هذا القرار بتعليق 
أمور املواطنني بحجة االنتخابات والترضيات بالســفر 
السياحي، إذا كانت جلانكم تســير بالشكل الصحيح 

وتعطي كل صاحب حق حقه؟!
السؤال الذي يطرح نفسة وبحاجة إلى إجابة مقنعة 
ســواء من مجلس الــوزراء او وزارة الصحة كم عدد 
احلاالت التي مت إرسالها من يناير العام املاضي وحتى 
يوليو املاضي؟، وهل هم ممن تنطبق عليهم شــروط 
العاجل والطارئة كما تقول الوزارة؟ ملاذا يحرم املرضى 
من احلصول على حقوقهــم أيا كانت التوصية الطبية 
باملوافقة أو الرفض بتعطيل عمل اللجان، هل بســبب 
عدم املقدرة على رفض طلبات النواب وحتكم البعض 

منهم بالقرار، وهذا ما أكده قرار الوقف؟
 إذا كانــت الوزارة كما تدعي بــأن جميع املرضى 
متساوون وال مجال للواسطة فلماذا علقت عمل جلانها؟

كان من املفترض عمل تلك اللجان وكشف املسؤول 
الذي يؤثر علــى قرار اللجان لكســب تأييد أكبر في 

دائرته االنتخابية.
هناك أمر آخر بحاجة إلى اعادة نظر مت ابتداعها في 
عهد الوزير السابق واستمرت حتى اآلن، وهي اللجنة 
العليا التي تناقض دائما قرارات اللجان الفنية املختصة 
التي توصي باملوافقة هذه اللجنة أصبح ضررها اكبر من 
منفعتها على املواطنني ورمبا وجودها اصبح لترضيات 
إذا كانــت ال تعترف بتوصيات جلان االختصاص، هل 
يعلم املســؤولون بالــوزارة أن هناك من مرضى متت 
املوافقة لهم من قبل جلــان تخصصية بناء على رأي 
فريق طبي يشــرفهم على حالتهم وبعدها مت رفضهم 
من خالل هذه اللجنة التي تعتبر نفســها هي من ميلك 

القرار دون غيرها. 
املطلوب التحرك إللغاء هذه اللجنة واالعتماد فقط 
على قرار اللجان الفنية، وهذا ما نأمل تطبيقه في عهد 
الوزير اجلديد الذي ســيكون له رسالة خاصة بشأن 

الوضع الصحي في مقال قادم.

مميز باسمه «مال اهللا يوسف مال اهللا»، آخيته 
في اهللا كأحد الشخصيات الفاعلة، ضمن فتية 
مسجد النقي في أواخر الستينيات من القرن 
املاضي، وأحد رموزه الذين أسســوا اجلماعة 
املتدينة الفاعلة ثقافياً واجتماعياً وسياســياً، 
وما زال مجتمعنا الكويتي ينعم ببركاتها. منذ 
محاضرات ودروس الشــيخ علي الكوراني، 
واملرحوم الشــيخ محمد اآلصفي، شارك في 
تأسيس أول مخيم يجمع بني الترفيه البريء 
والنشاط الفكري، شتاء في بر طريق الوفرة، 

وفي رحالت بنيدر البحرية صيفا.
هذا اإلنسان الذي فقدناه أول من أمس من 
مســاء اجلمعة (سيد األيام)، هو وردة أخرى 
ذبلت، فرحلت إلى بارئها في سلســلة رحيل 
املؤمنني، رحمهم اهللا، من هذا اجليل املؤسس، 
ونتذكر قول املولى عز وجــل: (من املؤمنني 
رجــال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال) 
«األحزاب: ٢٣». إنه اجليل املتوهج حماســًا، 

واملفعم بالنشاط بال كلل وال ملل.
«مال اهللا» منهــم ال يكاد يصمت أمام أي 
خاطرة أو كلمة حق أو إســداء نصيحة، فهو 
لم يكتف كونه عضوا فعاال في جمعية الثقافة 
االجتماعية، بل امتد حضوره ونشــاطه في 
املســاجد واحلســينيات واملنتديات الثقافية 
الفكرية  واالجتماعيــة مبختلف اجتاهاتهــا 
والسياسية، ومبشاركة فعالة، حتى أنه ال يكاد 
تفوته فرصة التعليقات على األحداث السياسية 
من إذاعة لندن BBC، استكماالً خلبرته الطويلة من 
خالل عمله الرسمي في قسم األخبار السياسية 
بإذاعة الكويت، فكان مدافعاً شرساً عن القضايا 
اإلسالمية والفلسطينية، ممجداً املقاومة ضد 
العدو الصهيوني، وفاضحاً املمارسات املناهضة 

ملصالح اإلسالم واملسلمني.
تشاركه في هذه الهموم رفيقته في جبهته 
الداخلية من خالل حرمه السيدة الفاضلة «أم 
مقداد» الناشــطة في نفس هذا املستوى في 

العائلة خاصة الوسط النسائي عامة.
اختصر هذا الرجل عنوان حياته في اسمه 
«مال اهللا» مبا يحمله هذا املصطلح من معنى 
شريف: «إن ما ميلكه املرء عطاء من اهللا، والرجل 
عبــد اهللا، مريد ألمر اهللا»، وهكذا وجدناه من 

بيننا شخصاً كله «مال اهللا»!
رحمك اهللا يا بومقداد، وجمعك مع من كنت 
حتب وتتولى النبي املصطفــى وآله األطهار 

وأصحابهم امليامني. الفاحتة.

يحتفل العالم فــي ١٦ أكتوبر من كل عام 
باليوم العاملي للغذاء ومت إعالنه ألول مرة من 
قبل منظمة األغذيــة والزراعة التابعة ملنظمة 
األمم املتحدة في الســادس عشر من أكتوبر 
لعام ١٩٨٨ ويتم االحتفال به مع عدة منظمات 
ومؤسسات دولية مبا في ذلك برنامج األغذية 
العاملي والعديد من املؤسسات التي تعنى باألمن 
الغذائي وتقدمي املساعدات اإلنسانية والغذائية 
على مستوى العالم. ويهدف هذا اليوم حسب 
ما أعلنته منظمة األغذية والزراعة (الفاو) إلى 
تعميق الوعي العاملي مبعاناة اجلياع ونقص 
األغذية في بعض مناطق العالم باإلضافة إلى 
تشــجيع الناس على اتخاذ التدابير الالزمة 
التعاون االقتصادي  ملكافحة اجلوع وتعزيز 

والتقني بني الدول.
 ويتم االحتفال بهذا اليوم سنويا من قبل 
١٥٠ دولة حول العالم باإلضافة إلى مشاركة ما 
يصل إلى ٤٥٠ منظمة تطوعية خيرية وشعار 
هذا اليوم لهذا العام هو «أغذية أكثر أمانا لصحة 
أفضل» حيث يجب مراعاة ســالمة األغذية 
واحلد من عبء األمــراض املنقولة باألغذية 

على الصعيد العاملي. 
إن يــوم الغذاء العاملي هو أحد أكثر األيام 
احتفاء به في تقــومي األمم املتحدة حيث ان 
الفعاليات وأنشطة التوعية جتمع  العديد من 
بني احلكومات وشركات األعمال ومؤسسات 
املجتمع املدني ووسائل اإلعالم وعامة الناس 
وحتى الشباب حيث تعزز التوعية والعمل في 
جميع أنحاء العالم مــن أجل من يعانون من 
اجلوع ولضمان أمناط غذائية صحية للجميع. 
وقد شهد هذا العام حتديات عاملية عديدة 
مبا فيها جائحــة كورونا والصراعات وتغير 
املناخ وارتفاع األسعار والتوترات الدولية حيث 
انها جميعها تؤثر فــي األمن الغذائي العاملي 
ويهدف اليوم العاملي لألغذية إلى رفع الوعي 
العام مبشــكلة اجلوع في العالم والتشجيع 
على توجيه أكبر قدر من االهتمام إلى اإلنتاج 
الزراعي في جميع البلدان وتعزيز التضامن 
الدولي في الكفاح ضد اجلوع وسوء التغذية 
والفقر واسترعاء االهتمام نحو اإلجنازات التي 
مت حتقيقها في مجالي األغذية والتنمية الزراعية. 
إن هذا اليوم هو يــوم للجميع حيث ان 
األمناط الغذائية الصحية والتغذية الكافية للجميع 
أمر ضروري للقضاء على اجلوع وسوء التغذية 
بحلول ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
العاملية فلنعمل معا لتشــجيع إحداث تغيير 
كبير في النظم الغذائية وبيئة الطعام ملعاجلة 
جميع أشكال سوء التغذية وتشجيع األمناط 

الغذائية الصحية.

لعقد ندوات  املجــال  لهم  وفتحت 
وأمســيات تراثية شعبية أسبوعيا 
وســاهمت في عقد ورشات عمل 
التراث على احلرف  لتدريب هواة 
الشعبية التي عرفها املجتمع الكويتي 

قبل ظهور النفط. 
في  هاني العسعوسي وجلنة إجازة النصوص: 
الرابع والعشرين من أكتوبر من هذا 
العام ٢٠٢٢، صدر قرار إداري رقم 
١٤٦/٢٠٢٢ من وزارة اإلعالم - وكيل 
وزارة اإلعالم  بتشكيل جلنة إجازة 
التلفزيونية،  نصوص املسلسالت 
ليصبح هاني عبدالرزاق العسعوسي 
عضوا فيها، وذلك حفاظا على التراث 
الكويتي من التحريف في مفرداته 
وألفاظه، ليبقــى تلفزيون الكويت 
الواجهة املشرقة للهجة الكويتية التي 
تشكل أهم دعامة من دعائم التراث 

الكويتي.

تظهر في مجتمعاتهــم، حتى بعد 
قبولهم للدين اإللهي، ولنا في النبي 
محمد ژ مثــال حقيقي وواقعي، 
فلقد كان كثيرون يضغطون عليه 
لكي ينحدر إلى مســتوى أوهامهم 
وخرافاتهم حتى يقبلوا دعوته، لكن 
رسول اهللا ژ وبتسديد اهللا تعالى له 
كان يرفض االستجابة إلى ضغوطهم 

رغم شدتها وثقلها.
وأوضح أن القرآن الكرمي حينما 
يتحدث عن مواقف األنبياء الرافضة 
للضغوط واإلغراءات الشعبوية، فإنه 
يهدف إلى حتذير حملة الرسالة والقادة 
في كل عصر مــن الوقوع في هذا 
املطب وحذر من اخلضوع للتوجهات 
العاطفية االنفعالية للجمهور والتي 
تخلق فرصة سانحة ملن يريد ركوب 
املوج لألغراض واملصالح الدنيوية.

إن الدعاة املخلصني الصادقني هم 
من يلجأون إلى عون اهللا، وميلكون 
قوة في نفوســهم وشخصياتهم، 
بحيث ال يخضعوا لهذه الضغوط، ولو 
بعنوان ثانوي من أجل االستقطاب 
واجلذب، فإنه ال يطاع اهللا من حيث 

يعصى.

العمل نحو تقليل املتعاطني بتقدمي 
اخلدمات الصحية التأهيلية العلمية 
ومراكز كافيــة للعالج من اإلدمان 
وتنظيــم حمالت توعويــة توجه 
اآلباء واألمهات والزوجات.. الخ إلى 
اكتشاف إدمان الشاب أو الفتاة أو 
الزوج وتقدمي املساعدة في التقومي، 
وبذلك لــن يكون هناك الطلب ذاته 
على املخدرات، وإذا مضينا في هذه 
اخلطوة بالتزامن مع النهج املتعلق 
بتشديد املراقبة وسد الثغرات التي 
يستغلها املهربون قطعنا شوطا مهماً 
وفي خطوات مهمة وقطعنا الطريق 
أمام جتار املخدرات ألنهم لن يجدوا 
لتجارتهم احملرمة مع  سوقا رائجا 
اإلسراع في محاكمة املهربني وسرعة 
تنفيذ أحكام القصاص للمدانني منهم، 

حفظ اهللا الكويت من كل مكروه.
٭ آخر الكالم: زيارة رئيس جهاز أمن 
الدولة ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون األمن اجلنائي بالتكليف 
الفريق سالم النواف إلى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات اخلميس املاضي 
ملتابعة جهودهم، تؤكد جدية الوزارة 

في مواجهة آفة العصر.

املوروث الشعبي الكويتي األصيل.
تستقطب اجلمعية عددا من هواة 
الفلكلور الشعبي الكويتي القدامى 
وتستقطب كذلك الشباب الذين ورثوا 

عشق التراث من آبائهم. 
اجلمعيــة الكويتيــة للتــراث 
احتضنت جميع مواهب الشــباب 

عليها إال بواسطة العواطف املتطرفة، 
والشعارات العنيفة، وكذلك التكرار 
دون إثبات أي شيء عن طريق احملاجة 
إال  العقالنية، واجلماهير ال تعرف 

العواطف البسيطة واملتطرفة».
بالتحديد كانت  لذلك، ومن هنا 
الصعوبة بالغة فــي حركة األنبياء 
والرســل، ألنهم يريدون االرتقاء 
بالنفــس والروح والعقــل للناس 
جميعا، وليست االستجابة لرغباتهم 

وتوجهاتهم العاطفية االنفعالية.
ولذلك خاضوا صراعا ومعارك 
مستمرة ضد النزعات السلبية التي 

اجلهود والوقوف بكل قوة ملواجهة 
هذا اخلطر، ولن نتوقف حتى نقضي 
على هذه اآلفة حلماية شباب الوطن.

دعونــا نتفق علــى أن أجهزة 
الدولة باتت تضع هذا امللف في بؤرة 
االهتمام وميا يعيق ويحبط محاوالت 
إغراق البالد بهذه السموم والفتك 
بأهم ثروات أي مجتمع وهم الشباب، 

فال خير في أمة ال حتمي أبناءها.
عودة إلى ما بــدأت به نافذتي، 
وأقول إن عالج آفة املخدرات ينطلق 
بيئة مســاعدة وسوق  من وجود 
يستوعب السموم، وبالتالي حتمية 

جلميع املراحل الدراســية، وكذلك 
يخدم الباحثني من حملة املاجستير 

والدكتوراه في التراث. 
هاني  العسعوســي وجمعيــة التــراث: 
العسعوســي أول رئيس للجمعية 
الكويتية للتراث والتي مت إنشاؤها 
عــام ٢٠١٧ من أجــل احلفاظ على 

العقالني، واإلنشداد لعصبية االنتماء 
القبلي والعرقي والقومي واملناطقي 
والطائفي والتمسك باألعراف والتقاليد 
املوروثة، والقبول باألفكار الساذجة 
والبسيطة على حساب األفكار العلمية 
العميقة، والنزوع نحو االستسهال 
واالستخفاف باألمور أكثر من األفكار 

النظرية التجريدية.
هذا القول من سماحته له شواهد 
من علماء آخرين كالعالم الفرنسي 
«غوســتاف لوبون» الذي ذكر في 
كتابه ســيكولوجية اجلماهير: «إن 
اجلماهير ال ميكن حتريكها والتأثير 

معدالت اإلدمــان كبيرة للغاية، أما 
السبب اآلخر، فهو مرجح أن جانب 
من هذه السموم يضخ إلى أسواق 
أخرى بحيث تكون الكويت ترانزيت 

إلى دول أخرى.
ملــف املخدرات، وكما ســبق 
باهتمام كبير من  وذكرت، يحظى 
إلى  الوزير اخلالــد، ودعوته  قبل 
التهاون فــي حماية املجتمع  عدم 
من آفة املخــدرات املدمرة، وتنويه 
معاليه بأن «محاوالت إغراق البالد 
بهذه اآلفة أصبحت أكثر شراســة 
واحترافية، وحتمية بذل املزيد من 

حفظ التــراث قيمة تضاف إلى 
مناهجنــا ويتــدرب عليها الطالب 
ويفهمها ويدركها ويعيها منذ الصف 
األول االبتدائي، وهي مسؤولية ملقاة 
على عاتــق وزارة التربية لتأليف 
مناهج في األخالق والقيم اإلنسانية 
التي تنهض بها املجتمعات وتنمو بها 

األوطان وترتقي وتتقدم.
من هذه  هاني العسعوسي قدوة لألجيال: 
األســماء التي يجب أن تضاف إلى 
مناهجنا وتكون قــدوة لألجيال، 
اســم الباحث هاني العسعوســي 
الذي نذر نفسه خلدمة تراث وطنه 
من خالل األبحاث وإقامة املعارض 
داخل الكويت وخارجها، بل وأنشأ 
متحفا شــخصيا يحوي عددا من 

القطع التراثية الفريدة النادرة.
يخدم متحف هاني العسعوسي 
للتراث عددا كبيرا من طالب العلم 

القيادة احلقة هي التي تبذل كل 
جهدها لالرتقاء باإلنسان من حيث 
تكريس النقــاء الروحاني لالرتقاء 
باحلياة ووعي الفرد واملجتمع، ولكي 
يكون ذلك البد مــن القول مبقولة 
أخينا العالمة اجلليل سماحة الشيخ 
اململكة  الصفار من علماء  حســن 
العربية السعودية الشقيقة: إن القادة 
احلقيقيني يلتزمون بقيم الرسالة التي 
يحملونها، ويجتهدون في االرتقاء 
بوعي الناس إلى مستوى تلك القيم 

واملفاهيم.
وأوضح سماحته أن في التاريخ 
اإلنساني ظهر كثير من هؤالء القادة 
الذين تبوأوا مواقع الزعامة وساهموا 
في خلق حركة مــن اخلير والبناء 
احلقيقي فــي مجتمعاتهم، وهناك 
الزعامات التي تنطلق من طموحات 
ذاتية أو تطلعات اجتماعية وهي غالبا 
ما تتبنى ما يجذب إليها الناس، من 
أفكار وشعارات ومواقف، وإن كانت 

مجانبة للحق والصواب.
ومضى يقول: إن الطبيعة السائدة 
في جمهور الناس هي النزوع نحو 
االنفعال العاطفي على حساب التفكير 

«عالج الداء يتطلب طبيبا ماهرا 
يســتطيع كخطوة أولــى حتديد 
أسباب الداء لوصف الدواء الشافي 
والعالج الناجع»، القاعدة الســابقة 
إذا ما انطبقت على قضية املخدرات 
أيدينا على سبب املشكلة  سنضع 

وصوال إلى احلل األمثل.
بالدهشــة  ينتابنــي شــعور 
املخدرات  واالســتغراب من كــّم 
التي تضبط  واحلبوب واخلمــور 
من قبل رجــاالت وزارة الداخلية، 
وفي طليعتهم رجال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخــدرات واإلدارة العامة 
خلفــر الســواحل واإلدارة العامة 
لهذه اجلهود  للجمارك، وتقديــرا 
املباركة يحرص نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
باإلنابة الشــيخ طالل اخلالد على 
مغادرة مكتبه واالنتقال واإلشراف 
على فض أحــراز املضبوطات من 

املواد املخدرة.
الكميات املضبوطة بشكل شبه 
يومي يصعب التصديق بأنها موجهة 
فقط إلى داخل البالد، ألن ذلك غير 
متصــور والتفســير املنطقي أن 
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ويبدأ القلــم ينزف بدل احلبر دما 
فتجدنا نلعق جراحنا ونبتلع أمواسنا 
التي تقطع أوصال ما بداخلنا دون 

أن ندري ملاذا..؟ 
وفي النهايــة نطوى آالمنا ألن 
كل وجــع له ألم وكل ألم تخرج من 
نوافذه أكوام من احلزن وعلى أية 
حــال البد لنا في آخــر املطاف أن 
نستســلم لواقعنا وأن نرضى مبا 
يخططه القدر لنا من خيوط الزمن 
سواء كانت قوية أو عنكبوتية املهم 
العسل احللو  أن نســكب  نضطر 
لنلعقه مرا أو نرجع لفلسفة الذات 
مرة أخرى لنتذوقها علقما ثم ندنو 
من سراجنا شــيئا فشيئا قبل أن 
ينفد زيت فكرنا، لعلنا نكتشف أن 
لنا ذاتا متحركة تضوي في أعماق 
أعماقنا نورا فلسفيا حضاريا نحن 

بأشد احلاجة إليه.

وتســري من واحة فكرنا بعد أن 
نتعرض لقصف غارات مدافع أقالمنا 
التي تتحمل  املتواضعة والضعيفة 
أجسامنا النحيلة آالمها الفظيعة، لذلك 
عندما نريد أن نكتب بعيدا عن القهر 
الذي يقصف ظهور أصحاب األقالم 
الشــريفة فتنفتح اجلروح الغائرة 

بأمواج  التي تصدم  املرة  احلروف 
احلياة السوداء التي قد تكون مفزعة 
من أثر خدوش وجروح خلفها زمن 
أغبر قد ولى مبا حمله من أرتال اآلالم.
كلمات متقاطعة ومعان متشابكة 
تخرج من بــني أصابعنــا ومعان 
متشــابكة تخرج من بني أصابعنا 

ال شك أن املصارحة والوقفة مع 
الذات هي الطريق األمثل للتحرر من 
سيطرة ما في أعماقنا من رواسب 
متكلســة أرهقت الفكر والوجدان 
وارتعــش لها اخلاطــر لتلتحم مع 

املكاشفة الصادقة مع النفس.
نحن في احلقيقة كثيرا ما نكتب 
ونهندس الكتابــة ونذوقها بورود 
أغصان الشــوك ولكــن ملاذا نحن 
نكتب وعن أي شيء نقول ال ندري 
بالتحديد؟ مــا هو الهدف من ذلك؟ 
ولكن الظروف تتطلب منا أن نستمر 
في الكتابة املهم لنا محطة نستريح 
بها بعد كل عناء رحلة كتابة مرهقة 

ومضنية ومتعبة.
حقيقة البد أن تقال إن كثيرا ما 
يساورنا القلق واإلرهاق ونحن نسطر 
كلمات ندلو بها دلونا في أعماق الذات 
التي نتقاذفها مجموعة متراقصة من 

كلمة ومعنى

فلسفة..
وقفة مع الذات
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