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اليوم العالمي للمرأة

ما بين الكويت

والمملكة

من الأمور الطبيعية ان يكون هناك
تباين يف وجهات النظر او اختالف
يف الطرح واحللول حول اي ق�ضية
تقع ب�ين دول��ت�ين متجاورتني،
ومن الطبيعي �أال يحقق الطرفان
كل املكا�سب اثناء املفاو�ضات
والتفاهمات عندما تفر�ض امل�صلحة
العليا على الطرفني طي �صفحة
االختالف وتباين وجهات النظر
ملواجهة الق�ضايا االكرب مع ًا.
وال يخفى على اح��د ان التاريخ
املعا�رص �سجل ب��ح��روف الفخر
وال�شهامة والفزعة العربية كيف
بد�أت رحلة توحيد اململكة ومن اين
انطلقت ،كما �سجل بحروف النخوة
ووحدة امل�صري االخوي كيف بد�أت
رحلة حترير الكويت من الغزو
الغا�شم وم��ن اي��ن انطلقت ،هذه
املواقف اال�صيلة والتاريخية هي
امل�صلحة العليا التي تعلو فوق اي
خالف يف وجهات النظر حول اي
ق�ضية ثنائية بني ال�شقيقتني عندما
ي�صل االمر لتهديد الكيانات ككل.
ه���ذا الإرث ال��ت��اري��خ��ي العربي
اال���ص��ي��ل ب�ين اال���ش��ق��اء ب�ين فرتة
واخرى يتعر�ض لهجمات مدرو�سة
وممنهجة عرب موجات الت�شكيك
وبث الكراهية بني ال�شعبني عند
اي تباين يف وجهات النظر حول اي
ق�ضية ب�سيطة ميكن حلها يف وقت
الحق ،فالأخطار احلالية اكرب من
اي خالف وتهدد الكيانات ككل.
علينا ان ن���درك ان ه��ن��اك دو ًال
ا�صبحت ت�ستخدم برامج التوا�صل
االجتماعي كو�سيلة من و�سائل الغزو
الناعم وتفتيت الدول داخلي ًا وخلق
الكراهية بني ال�شعوب املتجاورة
م��ن خ�لال ب��ث اال�شاعة وت�رسيب
املعلومات ال�صحيحة احيان ًا
وغري ال�صحيحة يف احيان كثرية،
وعلينا ان ندرك ان ال�سكني و�صلت
العظم وان املنطقة اخلليجية هي
امل�ستهدفة وهي �آخر قلعة عربية
بعد ان ت�صدع كثري من احل�صون
والقالع العربية حولنا.
لي�س ب��ال����ضرورة ان ن��خ��رج عن
احلياد يف االزمة اخلليجية ،ف�سيد
هذا البلد وقائده وحكيم العرب -
اطال الله يف عمره  -اتخذ القرار
يف هذا ال�ش�أن حتديد ًا ولي�س علينا
�سوى ال�سمع والطاعة ،ويجب ان
نتوقف متام ًا عن كتابة اي حرف
يتعلق يف هذه الق�ضية.
يف امل��ق��اب��ل م��ن ال�����ض�رورى �أال
ننجرف مع موجات اال�ساءة لرموز
اململكة الدينية وال�سيا�سية ،ومن
ال�رضوري اي�ض ًا ان نكون يف خندق
اململكة العربية ال�سعودية امام
موجات الت�شكيك التي تتعر�ض لها
ال�شقيقة بني فرتة واخرى ،فهدف
االع���داء احل���ايل ه��و زرع الفتنة
وال��ك��راه��ي��ة وق��ت��ل القيم واالرث
التاريخي العربي اال�صيل وامل�صري
امل�شرتك حتى حتني لهم فر�صة
االنفراد بنا واحد ًا تلو الآخر.

اليوم العاملي للمر�أة هو احتفال عاملي يحدث
يف اليوم الثامن من �شهر مار�س من كل عام،
ويقام للداللة على االحرتام العام ،وتقدير وحب
املر�أة،واجنازاتها على م�ستوى العامل� .سنتحدث عن
امر�أة اذهلت العامل باعمالها الهند�سية والت�صاميم،
وحازت الكثري من اجلوائز العاملية� ،إنها املهند�سة
العربية زُ ها حممد اللهيبي ،املعروفة �أي�ض ًا با�سم
زُ ه��ا حديد هي معمارية عراقية بريطانية وقد
ناف�ست الكثري من املهند�سني يف العامل قاطبة.
ُولدت يف بغداد عام  ،1950والدها حممد حديد،
كان �أحد قادة احلزب الوطني الدميقراطي العراقي
والوزير الأ�سبق للمالية العراقية بني عامي -1958
1960م،وظلت زها تدر�س يف مدار�س بغداد حتى
انتهائها من درا�ستها الثانوية ،وح�صلت على �شهادة
البكالوريو�س يف الريا�ضيات من اجلامعة الأمريكية
يف بريوت  ،1971ولها �شهرة وا�سعة يف الأو�ساط
املعمارية الغربية ،وحا�صلة على و�سام التقدير
من امللكة الربيطانية ،ولقد تخرجت عام 1977
من اجلمعية املعماريةبلندن ،وعملت معيدة يف
كلية العمارة  ،1987وانتظمت ك�أ�ستاذة زائرة يف
عدة جامعات يف دول �أوروبا و�أمريكا منها هارفرد
و�شيكاغو وهامبورغو�أوهايو وكولومبيا ونيويورك
وييل ،وعندما �سئلت عن �أي ن�صب تذكاري بغدادي
تف�ضل �أن يكون رمزا �إعالميا لبغداد مل ترتدد �إنها
ترى ن�صب كهرمانة الأف�ضل لأنه يرمز للع�رص الذهبي
لبغداد وق�ص�ص �ألف ليلة وليلة وهذا مرتبط �أ�سا�سا
باملخيال اجلمعي العاملي لبغداد ،التزمت زها
باملدر�سة التفكيكية التي تهتم بالنمط والأ�سلوب
م�رشوعا يف 44
احلديث يف الت�صميم ،ونفذت 950
ً
دولة ،ومتيزت �أعمالها باخليال ،حيث �إنها ت�ضع
ت�صميماتها يف خطوط حرة �سائبة ال حتددها خطوط
�أفقية �أو ر�أ�سية،كما متيزت � ً
أي�ضا باملتانة ،حيث
كانت ت�ستخدم احلديد يف ت�صاميمها وتُ عد م�شاريع
حمطة �إطفاء احلريق يف �أملانيا عام  ،1993مبنى

متحف الفن الإيطايل يف روما عام  2009والأمريكي
يف �سين�سياتي ،ج�رس �أب��و ظبي ،ومركز لندن
للريا�ضات البحرية ،والذي مت تخ�ص�صيه للألعاب
الأوملبية التي �أقيمت عام  ،2012حمطة الأنفاق يف
�سرتا�سبورج ،املركز الثقايف يف �أذربيجان ،املركز
العلمي يف ول�سبورج ،حمطة البواخر يف �سالرينو،
ومركز للتزحلق على اجلليد يف �إن�سربوك ،ومركز
حيدر علييف الثقايف يف باكو عام  2013من �أبرز
امل�شاريع التي �أو�صلتها ب��ج��دارة �إل��ى ال�ساحة
العاملية،نالت العديد م��ن اجل��وائ��ز الرفيعة
وامليداليات والألقاب ال�رشفية يف فنون العمارة،
وكانت من �أوائل الن�ساء اللواتي نلن جائزة بريتزكر
يف الهند�سة املعمارية عام  ،2004وهي تعادل يف
قيمتها جائزة نوبل يف الهند�سة ،وجائزة �ستريلينج
يف منا �سبتني ،وح���ازت و���س��ام الإم�براط��وري��ة
الربيطانيةوالو�سام الإم�براط��وري الياباين عام
 ،2012وحازت على امليدالية الذهبية امللكية �ضمن
جائزة ريباللفنون الهند�سية عام  ،2016لت�صبح
�أول امر�أة حتظى بها،وقد و�ص َفت ب�أنها �أقوى ُمهند�سة
يف العامل ،وكانت ترى �أن جمال الهند�سة املعمارية
حكرا على الرجال فح�سب ،فقد حققت �إجنازات
لي�س
ً
ِ
تكتف بالت�صاميم املعمارية
عربية وعاملية ،ومل
فح�سب بل �صممت � ً
أي�ضا الأثاث و�صولاً بالأحذية،
وحر�صت �أ�سماء عاملية مرموقة على التعاون مع
حديد ،ما جعل منتقديها يطلقون عليها لقب ليدي
جاجا بعامل الهند�سة ،وقد اختريت كرابع �أقوى
امر�أة يف العامل عام ،2010
تُ وفيت يف  31مار�س عام  2016عن ُعمر ناهز 65
عاما� ،إثر �إ�صابتها ب�أزمة قلبية يف �أحد م�ست�شفيات
ً
ميامي بالواليات املتحدة ،كما �أعلن مكتبها يف
لندن ،حيث قال :بحزن كبري ت�ؤكد �رشكة زها حديد
للهند�سة املعمارية �أن زها تُ وفيت ب�شكل مفاجئ يف
ميامي يف امريكا ،ختاما تعترب مثا ًال يحتذى به
للمر�أة العربية العاملة املجدة ،ودمتم.

عزف منفرد

بسمة سعود

إضاءات محلية
الدكتوراه الفخرية لقب �أكادميي تكرميي وهي
�شهادة ب��دون ر�سالة �أو مناق�شة تعطى لل�شخ�ص
تقدير ًا جلهوده يف جم��االت معينة منها االب��داع
واالخرتاعات والت�ضحية يف �سبيل اخلري واجلهود
امليدانية والنتاجات الفكرية وال��دور ال�سيا�سي
الكبري للبلد الذي ميثله ال�شخ�ص املمنوح وكذلك
هو تعبري عن ال�شكر �أو العرفان باجلميل للإجنازات
العلمية �أو االجتماعية ،وم�ؤخر ًا ن�رشت جريدة
الراي �أن اجلامعة الأوروبية العاملية منحت م�ست�شار
الديوان الأمريي ال�شيخ دعيج اخلليفة ال�صباح درجة
الدكتوراه الفخرية تقدير ًا لإجن��ازات��ه يف جمال
اخلدمة املجتمعية والإن�سانية حملي ًا وخارجي ًا بعد
اطالعهم على �سريته الذاتية ،لهذا نود �أن جترى
مقابلة مع اجلامعة �أو مع الدكتور ليربزوا لنا �أهم
هذه الإجنازات االجتماعية والإن�سانية التي ا�ستحق
عليها التكرمي حتى يقتدي به �شباب الكويت وجمتمع
الكويت بدال من جري املجتمع م�ؤخر ًا وراء م�شاهري
مل يقدموا �أي منوذج �صالح ومفيد للكويت.
• تداولت و�سائل الإعالم يف الأيام املا�ضية خرب خالف
ق�ضائي ن�ش�أ بني نائب و�رشكة �أجهزة غذائية ،حيث

مجالس

�إن الأول يرف�ض دفع مديونية لل�رشكة مببلغ � 34ألف
دينار اتهاما منه �أن «�صحون املفطح» كانت من اللحوم
اال�سرتالية ولي�ست من اللحوم العربية.
�أق��ف موقف احلياد حول التهم املتبادلة و�س�أ�سلط
ال�ضوء على ال�سلوك الذي قد ينتمي �إلى ع�رص اجلاهلية!
�إلى النائب و�إلى كل من ي�أتي ب�سلوكك �أمل ت�سمع �أن الله
تعالى وهو ربي وربك ورب العاملني ال يحب الإ�رساف
وامل�رسفني ،ما هذا الإ�رساف امل�ستفز يف �صور «�صحون
املفطح» التي ن�رشت يف ال�شبكات والتي ال توجد �أي
منا�سبة اجتماعية تعذر لهذا الإ�رساف وهناك فقراء
وم�ساكني ينتظرون من يطعم جوعهم؟ �أمل ت�سمع �أن
العمل ال�صالح من �أركان الإ�سالم يف كتاب الله؟! فبدال
من اتفاقك مع �رشكة جتهيزات غذائية ب�رصفك مبلغ 34
�ألف دينار على «مفطحات» ،يا �أخي ا�رصف � 34ألف
دينار لإطعام � 34ألف م�سكني وفقري حملي ًا �أو خارجي ًا
واك�سب الأجر والثواب عند الله لعملك ال�صالح وال�سمعة
الطيبة يف املجتمع.
مع الأ�سف هناك الكثري من الثقافات الدخيلة على
املجتمع الإ�سالمي �أو املتوارثة من اجلاهلية والتي
ميار�سها من عليه �أن يكون قدوة ملجتمعه!

اإلرهابي النيوزيلندي
والمهاجرون

املجرم «برينتون تارانت» م�سيحي متع�صب �ضد الر�أ�سمالية،
و�ضد �أي جماعة �ضد البي�ض ،واملتابع لن�شاطات «برينتون»
عرب ح�ساباته اخلا�صة يف مواقع التوا�صل االجتماعي التي
�أغلقت يرى �أن ال�سبب الرئي�سي لي�س تع�صبا دينيا وطائفيا
 ،و�إمنا لأ�سباب تعود لقوى وفر�ص ونفوذ املهاجرين ،
ومزاعم الدخالء على املجتمع النيوزيلندي.
فقد ّ
وثق املدعو «برينتون» منفذ عمليتي الهجوم و�إطالق
النار كاملة على م�سجدين يف مدينة «كراي�ست ت�شري�ش»
الواقعة يف جنوب «نيوزيلندا» عرب بث مبا�رش على مواقع
التوا�صل االجتماعي  ،حيث يظهر الت�صوير ال�سفاح
النيوزيلندي وهو يرتدي لبا�س ًا ع�سكري ًا ،ويدخل �أحد
امل�ساجد قائال «لنبد�أ هذه احلرب» م�ستمعا �إلى مو�سيقى
تعود للحرب الأهلية الأمريكية وهو يف طريقه �إلى اطالق
النار وقتل ال�ضحايا الأبرياء الذي يت�ساقطون �أر�ضا �أمامه
 ،وقد حر�ص الإرهابي على ن�رش هذا املقطع الفظيع والذي
تظهر فيه املجزرة داخل دور العبادة كاملة لإعطاء ر�سالة
وا�ضحة بعدم وجود �أمان وا�ستقرار لي�س لأي م�سلم يف العامل
و�إمنا مهاجر ودخيل على املجتمع  ،وب�أحقية الإن�سان
الأبي�ض «الأ�صلي» يف احلياة  ،راف�ضا التعاي�ش مع اي عرق
�أو ديانات �أخرى ،خ�صو�ص ًا امل�سلمني املهاجرين ،كما
يزعم يف بيان يحتوي علي � 74صفحة يربر فيه ما ارتكبه من
عمل �إرهابي وانتمائه جلمعية «ازاحة الكباب».
وقد و�صفت رئي�سة وزراء نيوزيلندا «جا�سيندا �آرديرن»
الهجوم ب�أنه «�أحد �أيام نيوزيلندا ال�سوداء» ،وقالت �إن
الأحداث يف مدينة «كراي�ست ت�شري�ش» متثل «عم ًال غري عادي
وغري م�سبوق من �أعمال العنف».
و�صل اال�ستهتار ب���أرواح املهاجرين �إل��ى بث حي ين�رش
كمحتوى �إعالين يف من�صات التوا�صل االجتماعي مع دعوة
لالن�ضمام يف مثل هذه الأعمال التي قد ي�صمت العامل �أمامها
 ،فمثل هذا العمل الإرهابي ال�شنيع  ،ال يتطلب �إظهار
التعاطف مع املجتمع امل�سلم امل�سامل واملهاجرين عموما
بعد كل حادث وجرمية  ،فهذه هي جرمية وجمزرة بحق
�أبرياء ب�شعة  ،ويتطلب من املجتمع الدويل موقفا �رصيحا
للتنديد والعمل على مكافحة مثل هذه االفكار واخلطابات
املطروحة يف الغرب من قبل ال�سا�سة واملفكرين حول
حماربة وكراهية الدين الإ�سالمي وامل�سلمني واملهاجرين
الذين يدعون �أنهم متطفلون على املجتمعات وغزاة على
عاملهم  ،فاملوجة التالية من الإره��اب وا�ضحة لطاملا
كانت االتهامات ال تطال �سوى العرب وامل�سلمني � ،إال �أن
يف مثل هذه احلالة هي ف�ضيحة كربى للمجتمع الغربي
الذي يك�شف لنا عن غطاء وا�سع  ،وموجة �إع�صار وبراكني
من الغ�ضب واحلقد املدفون بعد انت�شار مثل هذه الأفكار
املتطرفة والإميان بها واال�ستعداد لتنفيذها يف كثري من
الدول واملناطق دون االهتمام ب�شعارات الإن�سانية واملبادئ
والقيم والأخالق والقانون والأديان ،فمثل هذه الهجمات
الإرهابية و�أعمال العنف املتعمدة �ضد ال�ضحايا الأبرياء ،
هي �آثار ونتائج تعميم �أفكار وخطابات وحمالت الكراهية
والعنف �ضد امل�سلمني واملهاجرين.
اتهامات كثرية تطال الدول العربية والإ�سالمية على مدى
�سنوات و�سهولة �إل�صاق تهم وجرائم الإرهاب بها وب�شعوبها،
�إال �أن مثل هذه العمليات واجلرائم تتحذر الكثري من الدول
يف العامل اال�شارة �إليها ب�أنها �إرهاب يف كثري من املواقع
الإخبارية ومواقع التوا�صل االجتماعي وذلك لأن منفذ
العملية يتبع توجه �شخ�صيات عاملية وجمعيات ملهمة
ملثل هذه الأفكار التعي�سة واملتطرفة لإبادة املهاجرين
ومنهم امل�سلمون يف هذه ال�صورة التي تظهر هذه الأرواح
الطاهرة كلعبة حرب ودعوة جمانية لالن�ضمام فيها كل يوم
جمعة للق�ضاء عليهم.
فوحده املهاجر يف املطلق هو من املفرت�ض عند الغرب
�أن تهدر حقوقه ويتبع املنظمات االرهابية وما عد ذلك من
مرتكبي ومنفذي جرائم ال تخرج عن اطار وم�سار االجتهادات
واملعاناة النف�سية واملر�ض وجرائم حمدودة وغري عادية
ودون حماولة تقدمي مثل هذه اجلرائم الإرهابية كملف
معني مبرحلة متقدمة من الأفكار املمنهجة وال�ضغوطات
ال�سارية باال�ضطهاد واالره��اب املتعمد �ضد املهاجرين
وكذلك امل�سلمني .

تناقضات

د.محمد الدويهيس

عذوبة «»3-3

الوطن
رغم �إمياين واعتقادي بحرية
التعبري فانه ال يجوز ال�شكوى
�أو اللجوء للمنظمات الدولية
وامل�ؤ�س�سات العاملية �ضد
�أر�ضك ووطنك ودولتك ،فكل
�شيء يف نظامنا ال�سيا�سي
واالجتماعي بالكويت قابل
ل�ل�أخ��ذ وال��ع��ط��اء م���ادام يف
الإط���ار الوطني وامل�صلحة
ال���ع���ام���ة،ف���الأر����ض مهما
كانت ال ميكن �أن ن�شكوها
للغريب،هي نحن ونحن هي!
والوطن هو الأم ومهما تكن
الأم ظاملة يف نظر �أبنائها
لي�س �أم��ام الأبناء �إال برها
والإح�سان لها فالأبناء هم
ال��ف��رع وال��وط��ن ه��و الأ�صل
ال���ذي ال مي��ك��ن اال�ستغناء
عنه �أو التفريط به حيث �إن
املحافظة على �أمن وا�ستقرار
الوطن واجب على كل مواطن

هبة اهلل الذهبي

ووافد.
ميكن �أن يظن البع�ض ب�أن
تفكريي فيه خلل ولكن للوطن
عندي «قد�سية» ومهما جار
علي وطني فال يزال الوطن
ّ
عزيزاً.
�أرج��و �أن ي��راج��ع بع�ض من
ا���س��ت��ع��ج��ل �أو غ����ررت بهم
بع�ض املنظمات والهيئات
ال��دول��ي��ة وق���ام���وا بتقدمي
بع�ض ال�شكاوى �أو التقارير
واملعلومات يف �ساعة غ�ضب
ب���أن يراجعوا �أنف�سهم وما
�أقدموا عليه حيث �إن ذلك ميكن
�أن ي�رض ب�سمعة الكويت دولي ًا
ويعطي �صورة غري حقيقية
عن الو�ضع ب�سبب ا�ستخدام
بع�ض امل�صطلحات ال�سيا�سية
والقانونية ال��دول��ي��ة ذات
املدلوالت اخلا�صة.
ودمتم �ساملني

م��ن ال����شرور يف جمتمعاتنا ال�سخية يف الرتبية
الال�أخالقية ،هو بيع الكبري لل�صغري ،والقوي
لل�ضعيف ،تلك اخليانة التي تن�سل �إل��ى �صميم
الأ�رسة ،وتقع بني الأم و�أوالده��ا �أو الأب لأوالده �أو
الولد لأبيه ،ح�سب النفوذ والقوة ،فرتاها تتكرر
على باب الزمن مبنوال واحد ،وهو ت�سليم ال�ضعيف
لفك احلياة.
لن �أتطرق �إلى �أمثلة ،فهي م�ؤملة بحق الب�رشية،
عندما يبيع الأب ابنته ويدعي ال�رشف� ،أو تبيع الأم
ابنتها كذلك� ،أو التخلي الذي يدخل على قائمة تلك
النوائب.
خيانة الأ�رسة لبع�ضها ت�أتي من حب املال ..واملال
ما مالت النفو�س �إليه ،تت�سلط النف�س على الب�صرية
وحتى الب�رص ،ف�لا ت��رى �إال م��ا جتمع م��ن مال،
واحلقائق م�ؤملة كما ذكرت ،فالأ�رسة عندما ُيباع
وي�شرتى ذووها لبع�ضهم تُ فكك جمتمع ًا ب�أكمله.
ُ
ال ميكننا عندما يحل الف�ساد الأخالقي فيها� ،أن
نتوارى خلف ال�سلطة واملال لنقول� :إن جمتمعنا �آمن،
هنا يف هذه اخليانات تلعب النف�س دور ًا كبري ًا يف حب
ال�سلطة واجلاه واملال ،و�إذا كانت هذه اخليانات يف
جمتمع فقري ،فتلك م�صيبة �أكرب نعلم منها �أن النف�س
جمرم كبري �إن مل تو�ضع خلف الق�ضبان الأخالقية،
فباملجتمع الفقري ال مال وال �سلطة وال جاه لي�س �إال

رغبات وت�سلط ومتني؛ للو�صول �إلى املال واجلاه
وال�سلطة ،وك�أن �أحدهما بنية للآخر يتغذى كالهما
على ٍ
نف�س واحدة كاخلري وال�رش ال يقوم هذا �إال بهذا
وال يوجد ذاك �إال بذاك.
املجتمع خلية �إن�سانية ت�شبه النحل والعنكبوت،
والإن�سان ال يتوقف عن فعل �أي �شيء وب�أي طريقة حتى
يكاد ي�صل يف جمتمعنا �إلى البطر ،لأنه عا�ش ب�شتى
الو�سائل والطرق ،ففقد الرغبة واجلموح و�أ�صبح كل
�شيء بالن�سبة له معروف ًا ومتوارث ًا و�سهالً.
وكل هذا يبد�أ عندما يقف الإن�سان �أمام مر�آة نف�سه
وذات��ه فيخونها قبل �أن يتحرك نحو الآخرين ،وال
�صدق يت�أتى عنا �إال مب�سيح جبار ال يتبعونه ،قد خلت
الإن�سانية من ال�صرب وال�صدق و�أ�صبحت بال �ضمري
ي�ؤملها ،وال �شيء �سي�شعل هذه ال�ضمائر ،ولذلك
�أ�صبحنا نرى احلروب نتيجة لف�شل �أول جمتمع و�أول
بنية فيه ..الأ�رسة ،وكل انهيار حدث �أو مل يحدث
ناجت عن اخليانة التي ن�ستهرت بها ون�ستعذبها.
ناهيك عزيزي القارئ عن خيانة الأ�صدقاء ،الند للند
والواحد للواحد فما العذوبة فيها؟!
وم��ن �رس القلب �أن��ه الناظر واحل��اك��م يف كل هذه
اخليانات ،فالقلب ال يخون وال يطغى عجب ًا منه! وال
ُي�شرتى وال يباع وال ثمن له �سوى احلياة �أو املوت.
فهل �س�ألت نف�سك �إن كان لك روحان ..روح للج�سد

وروح للقلب �أو روح واحدة ،وهل تعلم �أن لكل �إن�سان
ثمن ًا ،وال بد و�إذا تعفف ف�إن ثمنه ٍ
عال ،وهل تعلم
ينبغي �أن منوج بني اجل�سد والعقل والقلب لنعلم ثمن
كل �إن�سان ولنمار�س كل ال�ضغوط و�أحيان ًا ال ن�ضطر
�إلى �أي منهم يكون ثمنه وا�ضح ًا.
ملاذا يبيع الإن�سان نف�سه وهل يف مرحلة ما يتوقف؟!
اخليانة والبيع ا�سمان بحقيقة واح���دة ،نحن ال
نطالب �إذ ًا ب�أن نكون �أنبياء �أو مالئكة� ،إن كنت ب�رش ًا
عادي ًا �ستتعر�ض لكل هذا ،و�سوف تتعلم وترتقي وقد
ال ترتقي ،فقلبك احلاكم �أن تكون �أخالقي ًا وكام ًال �أو
منغم�س ًا �إلى �أذنيك بكل �شيء ،و�إذا حك َم باالنفالت
الأمني بكل �سجاياه فع�ش متوقع ًا �أي �شيء و�إذا حك َم
بالالانفالت فع�ش م�سجون ًا تراقب الآخرين.
ال قانون ..فكما ذكرنا �أن الإن�سان �سيذهب �إلى كل
الأبعاد و�إلى كل التجارب ،ال قانون �سيوقفه ،فل َم
مل نحا�سب �أنف�سنا؟ و َ
نتعب؟ و َ
مل نحد من طاقاتنا؟ فما
ن�سجنه يف داخلنا �سي�أتي يوم يحرره �أحدهم ،وك�أننا
نعي�ش يف عامل ع�شوائي غري منظم ،ومنظم يف نف�س
الوقت ،فال بد �أن ندخل املتاهة وال بد من �أن ندخل
الطريق امل�ستقيم وال بد من كل �شيء �أن يحدث ،وال
يعلم �أحدنا على �أي مدى �سيذهب بنا هذا القلب ،قد
ُيغري يف ليلة و�ضحاها وي�صبح منطلق ًا غري كتوم
ثائر ًا ،ال عجب يف �أي �أمر وال يف �أي خيانة.

