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نور الزعابي: والدتي هي أجمل هدية رزقني إياها رب العالمين
نور خالد الزعابي تطمح دائما إلى األفضل والبحث  

عن كل جديد.
كان لـ »األنباء« معها هذا احلوار:

هل كان ملكتب الش��هيد دور في رسم خط سير حياتك 
العلمية والعملية؟

في احلقيقة لم يكن ملكتب الشـــهيد دور في حياتي 
العلمية والعملية، بل انا من اقوم بإدارة حياتي اخلاصة 
ورسم مستقبلي، وقد احتاج الى مساعدة مكتب الشهيد 

أحيانا.
ه��ل أنت راضي��ة عن وظيفتك احلالي��ة أم تتطلعني إلى 

وظائف أخرى؟
اطمـــح دائما الى االفضل وابحث عن كل ما هو جديد 
خصوصا فـــي احلياة العملية، وال انكر انني ســـعيدة 
بوظيفتـــي احلالية، ولكن ذلك ال مينع من ان ابحث عن 
االفضـــل بهدف التعلم وزيادة اخلبـــرة، واملك خططي 
اخلاصة لتحقيق ما اصبو اليه في حياتي فاإلنسان من 

دون طموح او هدف سيكون عالة على مجتمعه.
ما املشكالت التي صادفتك اثناء الدراسة، وهل كان ملكتب 

الشهيد دور في احلد منها؟
من أهم املشكالت التي واجهتني في دراستي تعرضي 
للظلم من بعض اســـاتذة اجلامعة، وكاد ذلك يؤثر في 
حياتي ومستقبلي العلمي، ولم استطع ان ادخل مكتب 

الشهيد في املوضوع لعدم وجود باحثة علمية نتواصل 
معها للدراســـة، وال اقصد الباحثة االجتماعية التي كان 

لها دور آخر من مكتب الشهيد.
ماذا كان يعمل والدك الشهيد، وأين كان مقر عمله؟

والدي الشهيد خالد الزعابي كان برتبة مقدم في مطافئ 
شركة نفط الكويت كبير آمري االطفاء.

كيف استشهد وكيف عرفتم نبأ استشهاده؟
مت اسر والدي في 1990/10/21 على يد الغزاة العراقيني 
في منطقة صباح السالم، ومت تعذيبه في مدرسة معاذة 
العدوية، ويوم الضربة اجلويـــة 1991/1/16 مت نقله الى 
العراق بني البصرة وبغداد وسجن ابوغريب وفي ابريل 
من العام 1991 ابلغنا السيد ابوعماد الكوت انه مت اطالق 
رصاصتني على رأس والدي من اخللف من قبل اجلنود 
العراقيني قبل فتح الســـجون من خـــالل الهالل األحمر 
الكويتي، وفـــي 2004/12/24 مت ابالغنا عن طريق األدلة 

اجلنائية ومت دفنه رسميا في2004/2/27.
كيف تصفني شعورك عندما عرفت بخبر استشهاده؟

ال اعرف كيف اعبر عن مشاعري، لقد امتزجت مشاعري 
بني الفرح والفخر الستشهاده واحلزن واألسى على فقدانه 

وفقدان األمل بعودته من االسر.
هل كانت الشهادة مصدر فخر لك وألسرتك؟

بالتأكيد فاستشهاد والدي يعد فخرا لي ووسام شرف 

أضعه على صدري واتباهى به انا وافراد اسرتي.
الشهادة مصدر فخر هل عمل مكتب الشهيد على غرس 

هذا املفهوم لديك؟
لقد تعزز هذا املفهوم لدي من دون تشجيع من احد، 
ونحن ابناء وبنات الشهداء لدينا الكثير من االفكار التي 

نحتاج ان نوصلها الى مكتب الشهيد؟
هل حققت آمال والدك الشهيد كما كان يتمنى لك؟

احلمد هلل حققت اول امنية لوالدي الشهيد ووالدتي 
الكرمية، وهي حصولي على شهادة البكالوريوس في ادارة 
االعمال واآلن بصدد اكمال دراساتي العليا ان شاء اهلل.
البد ان للوالدة دورا كبيرا في رعايتكم وهي التي حتملت 
العبء األكبر فهل هناك طرف آخر س��اعدها؟ وهل كان دور 

املكتب واضحا في هذا األمر؟
والدتي هي اجمل هدية رزقني اياها رب العاملني، وهي 
بالنسبة الي كل شـــيء بعد استشهاد والدي فقد تعبت 
كثيرا في تربيتي انا واختي التي تصغرني بعامني ودائما 
استمد منها قوتي حني اشعر بالضعف واالحباط وهي اكثر 
شخص يشجعني على الدراسة والعلم وتوجهني دائما الى 
الطريق الصحيح وقد ربتنا والدتي مبفردها دون تدخل 

احد في حياتنا حتى ال يؤثر سلبا على شخصيتنا.
هل استفدمت كما ينبغي من رعاية مكتب الشهيد؟

صحيح ان مكتب الشهيد يقدم رعايات عديدة ولكنني 

لم افد منها افادة تامة فأهم ما كنت احتاجه هو التعليم 
وقد قمت بتقدمي العديد من الكتب الســـتكمال دراستي 
اجلامعية في البعثات الداخلية للجامعات اخلاصة ولكن 
لتأخر مكتب الشـــهيد في تقدمي املســـتندات اضطررت 
للتحويل الى بعثة التعليـــم العالي التي تخرجت على 
اثرها كذلك تقدمت بكتاب الستكمال دراستي العليا في 
احدى اجلامعات اخلاصة في الكويت فكان اجلواب انه ال 
يوجد اقتراح لهذا املوضوع، اما من الناحية االجتماعية، 
فإن باحثتي حترص على التواصل الدائم معنا وزيارتنا 
وأنا احترمها كوالدتي وأكن لها كل احلب والتقدير فهي 
لم تقصر معنا وتســـعى بكل ما تستطيع لإلبقاء على 

تواصلنا مع مكتب الشهيد.
هل لديك إحساس بأنك بحاجة لرعاية سواء كانت تربوية 

او اجتماعية او قانونية؟
نعم، بالتأكيد احتاجهـــا، على الرغم من وجود عدة 
رعايات في مكتب الشـــهيد لكنها لم تؤد دورها بالشكل 

املطلوب.
هل من كلمة أخيرة تودين توجيهها الى مكتب الشهيد؟

اشكركم جميعا وقد تشرفت بهذا اللقاء معكم، وأمتنى 
من مسؤولي املكتب االهتمام باجلوانب العلمية والعملية 
ألبناء الشهداء من اجلوانب الترفيهية ووضع الشخص 

املناسب في املكان املناسب.

س��مو األمير الراحل الش��يخ جابر االحمد مصطحبا س��ارة ابنة الش��هيد خالل زيارة لروما حيث سلمت 
الرئيس اإليطالي رسالة باسم ابناء االسرى

نور خالد الزعابي

سارة: قصائد والدي أرعبت الغزاة 
وحضت الكويتيين على المقاومة

فائــــــــــق  ســــارة 
عبداجلليل ابنة الشهيد 
فائق عبداجلليل تتحدث 
لـ »األنبــــاء« فــــي لقاء 

قصير.
ما وظيفتك احلالية؟

مهندســــة تصميــــم 
داخلي في وزارة املالية 

قسم األثاث.
ادت  التي  الدواف��ع  ما 
الى اختيارك ه��ذه املهنة، 
وهل ملكتب الش��هيد دور 

في توجيهك اليها؟
جاء اختياري لوظيفتي بحكم دراستي، 
فقد حصلت على البكالوريوس في التصميم 
الداخلي، وكان اختياري بناء على رغبتي 
الشخصية وقناعتي ولم يكن للمكتب دور 

في ذلك.
هل كان ملكتب الشهيد دور في رسم خط 

سير حياتك العلمية والعملية؟
كان ملكتب الشهيد دور بارز في مساعدتي 
على حتقيق ما خططته حلياتي العلمية 

والعملية.
هل أنت راضية عن وظيفتك احلالية، أم 

تتطلعني الى وظائف اخرى؟
وظيفتي احلالية مناســــبة لدراستي 
العلمية ولكني انوي اكمال الدراسات العليا 
في نيويورك في جامعة Nysid وهي مختصة 
في التصميم الداخلي، وقد حصلت اخيرا 

على قبول منها.
م��ا املش��كالت التي صادفتك ف��ي اثناء 
الدراس��ة، وهل كان ملكتب الشهيد دور في 

احلد منها؟
لم اواجه مشــــكلة تذكر اثناء مراحل 
دراســــتي، وهناك امور عادية تواجه اية 

طالبة في مراحل الدراسة.
ماذا كان يعمل والدك الش��هيد واين كان 

مكان عمله؟
كان يعمل في بلدية الكويت في املبنى 

الرئيسي قسم شؤون املوظفني.
كيف استشهد والدك، وكيف تبلغتم نبأ 

استشهاده؟
والدي الشاعر املعروف فائق عبداجلليل 
كان يؤمن بقــــوة الكلمة، وكان يعتبرها 
سالحا ينصر احلق بكل اشكاله، لذلك في 
فترة الغزو العراقي قام بكتابة 18 قصيدة 
)اغنية قصيــــرة( حترض على الصمود 
واملقاومة ضد الغزاة، وحلنها امللحن الشهيد 
عبداهلل الراشد، وانتشرت عبر »الكاسيت« 
ونظمت مجموعة والدي نسخها وتوزيعها 
ودوت في انحاء الكويت اثناء االحتالل، 
وحتولت الى ســــالح قوي يخيف الغزاة 
الذين راحوا يفتشون البيوت والسيارات 
بحثا عن شاعر هذه االغاني وملحنها الى 
ان مت الكشف عنهما في كمني ومت اسرهما 
في 13 ينايــــر 1991 ومت دفن رفاة والدي 
فــــي 2006/6/20 في مقبرة الصليبخات، 
وحلظة سماعي خبر استشهاده شعرت 
بالفخر والسعادة ألنه استطاع ان يحقق 

املعادلــــة الصعبة حيث 
ترجم قصائده في حب 
بلــــده منــــذ بداياته مع 
الشعر الى واقع ملموس 
من خالل تقدميه درسا 
علميا فــــي الوطنية لي 
شخصيا وجلميع محبي 
شعره من خالل استشهاده 

ألجل حبيبته الكويت.
الش��هادة  كان��ت  هل 
ل��ك  فخ��ر  مص��در 

وألسرتك؟
والــــدي ســــاكن في 
داخلي، وســــيبقى كذلك الى آخر يوم في 
عمري، ونحن فخــــورون به ونعتز بأنه 

قدم حياته رخيصة فداء للكويت.
الش��هادة مصدر فخر، ه��ل عزز مكتب 

الشهيد هذا املفهوم لديك؟
نعم استطاع املكتب ان يحقق ذلك لي 

ولكل مواطن كويتي.
هل حققت آمال والدك الش��هيد كما كان 

يتمنى لك؟
أعتقد أنني حققت جزءا منها، ومازلت 

احاول حتقيق البقية.
الب��د ان للوالدة دورا كبيرا في رعايتكم 
وهي التي حتملت الع��بء األكبر، هل هناك 
طرف آخر س��اعدها وه��ل كان دور املكتب 

واضحا في هذا االمر؟
استطيع ان اصف والدتي باملرأة القوية، 
فهي منذ غياب والدي في االسر استطاعت 
امتام واجباتها كأم في تربية اوالدها مبا 
يرضي رب العاملني محاولة دائما سد الفراغ 

الذي تركه والدي الشهيد.
ه��ل افدت كما ينبغي م��ن رعاية مكتب 

الشهيد؟
لم أكــــن متواصلة مــــع املكتب خالل 
السنوات املاضية، اذ كنت أتابع دراستي 

في الواليات املتحدة.
ه��ل ترين انك بحاجة الى رعاية س��واء 

تربوية او اجتماعية او قانونية؟
تربويا واجتماعيا، ال اظن، اما قانونيا 
فأنا في حاجة للمســــاعدة وذلك بسبب 
التفاصيل والثغرات في االمور القانونية 

التي حتتاج لذوي اخلبرة.
ما ش��عورك وانت اآلن في املكان الالئق 
الذي مت اختياره لك في املجتمع، وهل حققت 

ما صبوت إليه؟
شعور جميل جدا، لكن طموحي كبير 

واهدافي كبيرة اسعى الى حتقيقها.
بعد ما وصلت اليه من استقرار وظيفي 
ف��ي حياتك العملية املوفق��ة ما دورك داخل 

االسرة؟
اســــاهم بقدر املستطاع في توفير كل 

احتياجات اسرتي.
ما تطلعاتك املستقبلية، وهل تتوقعني من 

مكتب الشهيد دورا في حتقيقها؟
اتطلع الى اكمال دراستي العليا، واسعى 
الــــى ذلك جاهدة، وآمل ان يعينني مكتب 

الشهيد في حتقيق هذا الهدف.

سارة فائق عبداجلليل

»طيبة« و»مريم« و»سارة« ثالث ثمرات طيبات لشجرة 
الشهادة وعالمة على قدرة الكويتية وعطاءاتها

ثـــالث فتيات طيبـــات، طيبة استشـــهد والدها
حسني محمد علي جمعة، وسارة ومرمي استشهدت 
والدتهما فاطمة عبداهلل العصفور، اكدن خالل لقاءات 
ثالثة معهن ان الكويتية قادرة دائما على صنع مجدها، 
وحتقيق ذاتها وري شجرة العطاء لتكون وارفة الظالل 

طيبة الثمار.
»طيبة« ابنة الشهيد حسني جمعة تعمل معلمة 
في مجال التربية اخلاصة في مدرسة »الرجاء بنات« 
اعاقة حركية وهي حاصلة على بكالوريوس تربية 
خاصة العام 2007 التقيناها فكانت لنا معها الوقفات 

التالية:
ما وظيفتك احلالية؟

معلمة لغة عربية في مدرسة الرجاء بنات لإلعاقة 
احلركية؟

م��ا الدوافع التي جعلتك تختاري��ن هذه املهنة؟ وهل 
ملكتب الشهيد دور في توجيهك لهذا العمل؟

في البداية عندما قبلت في كلية التربية األساسية 
كنت ابحث عـــن تخصص مميز او نادر، فلما علمت 
بوجود تخصص التربيـــة اخلاصة فضلت اختياره 
ملا له من اجر وألني ســـأفيد فئـــة حتتاج الى تربية 

ورعاية خاصة.
هل كان ملكتب الشهيد دور في رسم خط سير حياتك 

العلمية والعملية؟
بالطبع كان ملكتب الشهيد دور عن طريق الباحثات 
وعن طريق الدورات التي تقدم وتخدم حياتي العملية 

والعلمية.
هل أنت راضية عن وظيفتك ام تتطلعني الى وظائف 

أخرى؟
راضية إلحساسي بأهميتي وأهمية وجودي بني 
هذه الفئة التي هي جزء من مجتمعنا لكي نقدم لهم 

األفضل.
ما املشكالت الرئيسية التي صادفتك اثناء الدراسة؟ 

وهل كان ملكتب الشهيد دور في احلد منها كما وكيفا؟
هلل احلمد لم اواجه اي مشكلة اثناء دراستي واحب 
ان اشـــكر مكتب الشهيد ملتابعته الدائمة لي وسؤال 

مسؤوليه لي اذا كنت اواجه مشاكل او ال.
كيف استش��هد وال��دك رحمه اهلل، وكي��ف عرفتم 

باستشهاده؟
مت اســـره اثناء الغزو العراقي ومت احضار رفاته 
من العراق سنة 2004 ومت تبليغنا عن طريق االدلة 

اجلنائية.
نود معرفة االنطباع الداخلي عندما عرفت ان والدك 

مات شهيدا؟
طبعا فقدنا األمل الذي كنا نعيش عليه وفي الوقت 

نفسه حتقق لنا الفخر بشهادة والدنا البطل.
تؤكدين ان الشهادة مصدر فخر لك وألسرتك؟

بالطبع فإن شهادة والدنا مصدر فخر لي وألسرتي 
فالشهادة في سبيل الوطن أكبر فخر.

هل غرس مكتب الشهيد هذا املفهوم في نفسك؟
طبعا عن طريق بعض الكتب الصادرة من مكتب 

الشهيد عن قصص الشهداء وعن طريق الندوات.
هل حققت آمال والدك الش��هيد، رحمه اهلل، كما كان 

يتمناها لك؟
أمتنى ذلك، فاحلمدهلل أكملت تعليمي وتوظفت 

بوظيفة تخدم املجتمع.
الب��د ان للوالدة دورا كبيرا ف��ي رعايتكم وهي التي 
حتملت الع��بء األكبر بقيامها ب��دور األب واألم، نتكلم 
هن��ا عن التربية داخ��ل البيت ما مدى اس��تجابتك بهذا 
اخلص��وص؟ وه��ل كان دور املكت��ب واضح��ا في هذا 

األمر؟
بالنسبة للوالدة كان لها دور كبير جدا فكانت األب 
واألم واألخت والصديقة، تقف بجانبنا متى احتجنا اليها 
وتساندنا عند احلاجة لها، وتساعدنا في اختيار ما هو 
مناسب ملستقبلنا، حتملت الكثير من أجلنا، وأمتنى 

ان استطيع ان أرد لها جزءا من هذا اجلميل.
هل لديك إحس��اس بأنك بحاجة لرعاية س��واء كانت 

تربوية أو اجتماعية أو قانونية.. إلخ؟
ال، وهلل احلمد، الرعاية متوافرة من الوالدة ومن 

مكتب الشهيد.
ما ش��عورك وأنت اآلن حتتلني مكان��ك الالئق الذي 

اخترته في املجتمع؟ وهل حققت ما صبوت اليه؟
نعم وافتخر بذلك.

بعدم��ا وصلت اليه من اس��تقرار وظيفي في حياتك 
العملية املوفقة ما دورك اآلن داخل األسرة؟

مساعدة الوالدة واخوتي وأقف مع اختي الصغيرة 
حتى تصل الى ما تطمح اليه.

ما تطلعات��ك املس��تقبلية؟ »أهدافك الت��ي تتطلعني 
لتحقيقه��ا« وهل ملكتب الش��هيد دور ف��ي حتقيق تلك 

األهداف؟
أهدافـــي أن أصل الى أعلـــى املراتب في وظيفتي 
وطبعا ملكتب الشهيد دور في حتقيق ذلك عن طريق 
االستعانة بالباحثات وكل مختص باملكتب يستطيع 

ان يفيدني باملعلومات التي تساعدني.
كلمة أخيرة أو وجهة نظر معينة ترغبني في قولها.

أحب أن أشكر اهلل أوال ثم والدتي على ما وصلت 
اليه وحققته من طموح وأحب 
أن أشكر باحثتي العزيزة فادية 
املبارك لتواصلها املستمر معنا 
وأشـــكر مكتب الشـــهيد على 
جهوده املبذولة، واخيرا اقول 
اهلل يوفقني إن شاء اهلل ويوفق 

اجلميع.
أما الشقيقتان مرمي وسارة 
علي حمد بوحمدي ابنتا الشهيدة 
فاطمة العصفور فأكدتا خالل 
لقاءين منفصلني مع كل منهما 
اعتزازهما باستشهاد والدتهما، 
وتقـــول مـــرمي احلاصلة على 
مؤهل جامعي علوم بيولوجية 
)علم حيوانـ  علوم بحار( سنة 
 ICDL 2005 واحلاصلة على دورة
في احلاسوب وتعمل في إدارة 
اخلدماتـ  قسم املشاتل بهندسة 
املنشآت العسكرية بوزارة الدفاع، 

وتقول ردا على أسئلتنا:
ما وظيفتك احلالية؟

محلل مبتدئ عينات بقسم 
املشاتل بوزارة الدفاع.

الت��ي جعلتك  الدواف��ع  م��ا 
تختارين هذه املهنة؟ وهل ملكتب 
الش��هيد دور ف��ي توجيهك لهذا 

العمل؟
ليـــس هنـــاك اي دوافـــع 

ووظيفتي مختلفة متاما عن دراستي.
وهل كان ملكتب الش��هيد دور في رس��م خط سير 

حياتك العلمية والعملية؟
نعم.

وهل أنت راضية عن وظيفتك أم تتطلعني الى وظيفة 
اخرى؟ وملاذا؟

لست راضية، وحاليا أبحث جاهدة إليجاد وظيفة 
اخرى تناسب تخصصي ودراســـتي لتثمر تطوير 

خبراتي.
ما املشكالت الرئيسية التي صادفتك أثناء دراستك؟ 

وهل كان ملكتب الشهيد دور في احلد منها كما وكيفا؟
لم تكن هناك مشاكل احلمدهلل.

كيف استشهدت والدتك، رحمها اهلل؟ وكيف عرفتم 
باستشهادها؟

توفيت اثر حادث سير متعمد من قبل جنود عراقيني، 
وقد عرفت بخبر استشـــهادها بعد فترة طويلة، ألن 
األهل لم يخبروني باألمر واكتشـــفت بعد فترة حني 
سمعت اخلبر من جدي حيث كان يتحدث بالتلفون 

فسمعته.

نود معرفة االنطباع الداخلي عندما عرفت ان والدتك 
ماتت شهيدة؟

لقد استغربت كثيرا وبكيت ولم استوعب املوقف 
إال بعد وقت طويل فقد كنت اقول من املمكن ان تظهر 

أمي مرة اخرى.
هل كانت الشهادة مصدر فخر لك وألسرتك؟

نعم بالتأكيد.
هل غرس مكتب الشهيد هذا املفهوم لديك؟

نعم، وذلك من خالل الدورات والندوات واألنشطة 
املختلفة.

هل حققت آمال والدتك الشهيدة رحمها اهلل كما كانت 
تتمناها لك؟

نعم حققت الذي تتمناه أال وهو التخرج في اجلامعة 
وتكوين أسرة صاحلة.

الب��د ان للوالد دورا كبيرا ف��ي رعايتكم وهو الذي 
حتمل الع��بء األكبر، نتكلم هنا عن التربية داخل البيت 
ما مدى استجابتك لرعايته وتوجيهاته؟ وهل هناك طرف 
آخر س��اعده؟ وه��ل كان دور املكتب واضح��ا في هذا 

األمر؟
نعم فأبي إنسان حنون ومن 
خالل توجيهاته ونصائحه لي 
وتوفير جـــو جميل حتى ولو 
كانت هناك مشاكل، وقد وفر لي 
كل رغباتي وتربيت بحمداهلل 
أحسن تربية وامرأة أبي ايضا 
ساهمت ولكن ليس مثل أبي ومن 
أســـرتي )اجلدـ  اجلدة( ساهما 
ايضا، كما كان للمكتب دور في 

التربية الصاحلة.
املكتب يق��دم رعاية متنوعة 
فالى أي مدى استفدت من الرعاية 
التربوية بعد إنهاء مرحلة الدراسة 

حتى وصلت الى ما هدفت اليه؟
لقد كان املكتب يتابعني أوال 
بأول في الدراسة ومعرفة نقاط 
ضعفي كما ان تكرميه لي كان 
له دور فعال في الرعاية ورفع 

املعنويات في احلياة.
ه��ل لدي��ك إحس��اس بأنك 
بحاجة لرعاية سواء أكانت تربوية 

أو اجتماعية أو قانونية؟
نعم.

ما شعورك وأنت اآلن حتتلني 
مكان��ك الالئق ال��ذي مت اختياره 
لك في املجتم��ع؟ وهل حققت ما 

صبوت اليه؟
شـــعور جميـــل ان أكـــون 
شخصية فعالة في املجتمع واتطلع إن شاء اهلل الى 
تكملة الدراسة وإذا أكملتها فسأكون حققت ما أصبو 

اليه.
ما دورك اآلن داخل األسرة؟

دوري ان أصلح في األســـرة وابني أسرة متحابة 
ومحبة للوطن وصاحلة إن شاء اهلل.

ما تطلعاتك املس��تقبلية؟ وم��ا أهدافك التي تتطلعني 
لتحقيقه��ا، وهل ملكتب الش��هيد دور ف��ي حتقيق تلك 

األهداف؟
أتطلع الى تكملة دراستي وانتظر الفرصة املناسبة، 
اما بالنسبة لدور مكتب الشهيد فال شك انه سيساعدني 

على حتقيق ذلك.
كلمة أخيرة أو وجهة نظر معينة ترغبني في قولها.

أتساءل انني ابنة شهيدة ولكن عندما تزوجت ملاذا 
توقف االهتمام والرعاية لي؟ ملاذا؟!

مالحظات ترغبني في التعليق عليها أو تطرحينها.
أمتنى أن نشارك باألنشطة.

أما سارة احلاصلة على بكالوريوس حاسب آلي 
باإلضافة الى دورات خاصة بالكمبيوتر والبرمجة، 

وتعمل معلمة في ثانوية فارعة بنت أبي الصلت في 
صباح السالم فتقول ردا على أسئلة املكتب:

ما وظيفتك احلالية؟
معلمة حاسوب.

ما الدوافع التي جعلتك تختارين هذه املهنة؟ 
ال توجد دوافع، وغير مقتنعة بهذه املهنة.

وهل كان ملكتب الش��هيد دور في رس��م خط سير 
حياتك العلمية والعملية؟

نعم وأشكر اجلميع على متابعتهم للمستويات 
الدراسية ألبناء الشهداء وتكرميهم للفائقني.

ه��ل أنت راضية عن وظيفتك أم تتطلعني الى وظيفة 
أخرى؟ وملاذا؟

غير راضية عن وظيفتي احلالية واتطلع الى العمل 
في قطاعات اخرى لتطوير قدراتي املهنية في مجال 
دراستي ولقناعتي بأنني استطيع ان أقدم األفضل في 

غير مجال التدريس.
ما املشكالت الرئيسية التي صادفتك أثناء دراستك؟ 

وهل كان ملكتب الشهيد دور في احلد منها كما وكيفا؟
لم تكن هناك مشكالت وهلل احلمد.

كيف استش��هدت والدتك رحمها اهلل، وكيف عرفتم 
باستشهادها؟

حـــادث ســـيارة بســـبب العراقيني وقـــد علمت 
باستشـــهادها بعد فترة طويلة وذلك ألني كنت في 
غيبوبة وبعدها خلوفي من السؤال عن والدتي ألنني 
كنت أخشى ان تكون قد أصابها مكروه وكنت اعتقد 
انها في املستشفى ولكن والدي اخبرني بطريقة غير 
مباشرة، قال لي يومها »سارة انت تدعني بالسجود 
وتقولني يا رب ارحم أمي وادخلها جنة الفردوس؟« 

عندها علمت بأنها متوفاة.
نود معرفة االنطباع الداخلي عندما عرفت ان والدتك 

ماتت شهيدة؟
شعرت بصدمة كبيرة كوني كبرى اخوتي وكان 
عمري وقتها 10 سنوات ولم أستوعب خبر موتها فكنت 
أقول في نفسي »هذه أمي شلون متوت؟« ولكنني ادركت 
ان هذا قضاء وقدر وانه يجب علّي ان أكمل مسؤوليات 

عديدة كوني كبرى اخوتي والبد ان اكون قوية.
هل كانت الشهادة مصدر فخر لك وألسرتك؟

نعم، ألن أمي كانت أمنيتها أن متوت شهيدة.
هل غرس مكتب الشهيد هذا املفهوم لديك؟

نعم.
هل حققت آمال والدتك الشهيدة رحمها اهلل كما كانت 

تتمناها لك؟
أمتنى ذلك.

الب��د أن للوالد دورا كبيرا ف��ي رعايتكم وهو الذي 
حتم��ل العبء األكبر، نتكلم هنا عن التربية داخل البيت، 
فما م��دى اس��تجابتك لرعايته وتوجيهات��ه.. هل هناك 
طرف آخر س��اعده؟ وه��ل كان دور املكتب واضحا في 

هذا األمر؟
كنت أعمل بنصائحه وتوجيهاته. 

املكتب يقدم رعاية متنوعة فإلى اي مدى استفدت من 
الرعاية التربوية بعد إنهاء مرحلة الدراس��ة حتى وصلت 

الى ما هدفت اليه؟
مكتب الشـــهيد ما قصـــروا واهلل يعطيهم ألف 

عافية.
هل لديك إحس��اس بأنك بحاجة لرعاية سواء أكانت 

تربوية أم اجتماعية أم قانونية؟
نوعا ما.

وهل حققت ما صبوت اليه؟
احلمدهلل على كل حال، صحيح انني لم أحقق ما 

صبوت اليه ولكنني أسعى للوصول الى هدفي.
ما تطلعاتك املستقبلية؟ وهل ملكتب الشهيد دور في 

حتقيق تلك األهداف؟
ان أجد الوظيفة التي حتقق طموحي، وان أستقر 
وظيفيا، وان اعمل شـــيئا يخدم هذا البلد، وبالتأكيد 
ملكتب الشهيد دور كبير في ذلك وأشكر القائمني عليه 

شكرا جزيال.

سارة بوحمدي مرمي بوحمدي طيبة حسني
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