
آراء
الثالثاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٧

PDF 17ملشاهدة الصفحة

 د.عصام عبداللطيف الفليج

20 مؤسسة لم تقبل 
تعيينه.. فأين يعمل؟!

قال لي جاري في إحدى ديوانيات 
املنطقة: تصور يا دكتور.. تخرجت 

ابنتي في كلية العلوم اإلدارية 
بتفوق، وانتظرت توظيفها من 

ديوان اخلدمة املدنية قرابة 
السنتني، وجاء الفرج، ومت تعيينها 

مؤخرا »كاتبة« في مستوصف!! 
تصور.. بعد 5 سنوات دراسة 
تخصصية في علوم اإلدارة، 

وباللغة اإلجنليزية، مت توظيفها 
تكتب بطاقات دخول للمرضى في 

املستوصف! 
وقال آخر: وأنا أيضا.. تخرج ابني 

في كلية العلوم اإلدارية بتفوق، 
تخصص تسويق، ومت تعيينه 

موظفا في إدارة القرآن الكرمي!! 
وال أعلم ما عالقة التسويق بعمل 

مكتبي! لكن ابني لم ييأس، فتقدم 
على مدى 5 سنوات ألكثر من 20 
وزارة وشركة حكومية ونفطية، 
وحتى القطاع اخلاص، فلم يتم 

قبوله في أي منها!!
وتوالت الشكاوى من أسلوب تعيني 

الشباب الكويتي في مؤسسات 
الدولة، حتى قال أحدهم: أنا قيادي 

في احد قطاعات الدولة، وكلمت 
وزيري لتعيني ابنتي في قطاع آخر 

ضمن الوزارة، فاعتذر مباشرة 
دون السؤال عن التخصص 

واملكان، فكانت صدمة لي بعد 
خدمة القطاع أكثر من 25 سنة، 

إضافة خلمس سنوات أخرى في 
مكان سابق، وكان حريا به أن يقدر 

ذلك، فخرجت بصمت مطأطئ 
الرأس. وبعد أسبوعني اتصل 

الوزير بي لتعيني شاب مفصول 
ألسباب إدارية في السنة األولى 

من تعيينه )تغيب، إهمال.. الخ(، ألن 
عليه ضغوطا من النائب الفالني 

)وزير سابق(، فكانت الصدمة علي 
أشد!! 

وجاءت شكوى من زوجة أحد 
الشباب، أنها عينت محاسبة في 

احدى الوزارات براتب 800 دينار، 
وغيرها عينت بنفس الوظيفة في 

مؤسسة حكومية أخرى براتب 
1800 دينار، فهل يعقل هذا الفارق 

بني مؤسسات حكومية؟!
وقال أحدهم: تقدمت ابنتي 

»املتفوقة« للعمل في عدة قطاعات 
حكومية، وجميعها فيها شروط 
واختبارات ومقابالت شخصية، 

اجتازتها جميعا بنجاح، ومع ذلك 
لم تقبل فيها جميعا، ومعظم 
املقبولني أقل كفاءة منها في 

املعدل واالختبار واملقابلة بشهادة 
من قابلوها، وعند قراءة أسماء 

املقبولني تعرف السبب، إما الرتباط 
عائلي مبسؤول في القطاع، أو 
مع نائب دربه خضر! ويقول 

األب: لألسف.. كل النواب الذين 
انتخبتهم دربهم حمر، ورغم 

عالقتي الطيبة مع نواب الدرب 
اخلضر، إال أنهم لم يساعدوني!!

لم أستطع حتمل كل تلك الشكاوى، 
فكان أذان العشاء منقذا لي 

للخروج من الديوانية للصالة، 
وقد امتأل رأسي مبا يكفي لرفع 

الضغط، فهذا احلديث وتلك 
اآلالم يبثها املواطن يوميا في 

الديوانيات وغيرها، ويتكرر ذات 
األلم مع كل دفعة تتخرج من أبنائنا 

الشباب، مبختلف االختصاصات 
واملستويات العلمية، حتى أصيب 
الكثير منهم باإلحباط، فقبل بأي 

وظيفة ألنه )ألنها( ينفق على 
والديه وإخوانه، ويريد أن يتزوج، 

ويريد أن يستقر قبل التجنيد، 
فكيف تتصور عطاء احملبط؟! وما 

مستوى والئه للمؤسسة التي يعمل 
بها؟!

وقبل فترة سألت شخصية ما عن 
تعيني البنت، فكانت اإلجابة: طبيعي 

في املكان الفالني، وقد عينت 
فورا!! )وهو مكان يتمناه اجلميع(.

هذا املقال ليس األول الذي 
يطرح مشكلة التوظيف، وفوارق 
الرواتب، ولن يكون األخير مادام 
احلال كما هو، وبالطبع لن أتوقع 

احلل الفوري، ولكنني آمل أن 
يعاد النظر مرة أخرى في أسلوب 

التعيني في القطاعات احلكومية، 
ألنها ملك الشعب وليست 

ملك املتنفذين والنواب وكبار 
املسؤولني. ومع ضرورة إعادة 

ترتيب سلم الرواتب بني الوظائف 
املتشابهة، على أال يزيد الفارق 

عن 250 دينارا في أكثر األحوال، 
لنضيق على الواسطة قدر 

املستطاع، ونحفظ حق املواطن 
وكرامته، بعدم قفز من هو أقل منه 

إلى أعلى منه.
لقد آن األوان لتنظيم التعيني في 

املؤسسات احلكومية، وتوحيد 
سقف الرواتب، حتقيقا للحد 

األدنى من العدالة الوظيفية 
والراتبية. فهل من مبادر؟!

آن األوان

@m_alenezikw

waha2waha2waha@hotmail.com

مبارك عبدالرزاق العنزي

ذعار الرشيدي

حشد قبلي، جتمهر، شحذ الهمم ورفع شعارات إقصائية، توسع 
فئوي منقطع النظير، الخ.. سؤالي: منذ متى تخرج هذه الظواهر 

خارج نطاق األعراس واملناسبات السعيدة؟ منذ متى وأبناء الوطن 
الواحد يتمترسون على بعضهم البعض في ظل نفوذ القرار 

السياسي الصارم الذي ينظم العالقة بني الدولة وأفراد املجتمع؟، 
منذ متى والقبيلة أو الفصيلة أو العائلة يعلو صوتها وتتمدد 

أذرعتها الفضفاضة دون سقف يحدد مرونتها وطبيعة غلبتها؟ 
وعلى أي بند أو قانون أو دستور تتعالى أصوات العنصرية 

والتبعية والكراهية واجلاهلية األولى أمام هامة الدول ذات السيادة 
واحلكم الثابت؟.. عجبي! ما بالنا نزج بالنسل االجتماعي األصيل 
هكذا دون هوادة! أوليست القبيلة حضنا وغطاء وأمنا لالستقرار 
الذي ينعكس على مناحي الدولة بكل مفاصلها؟! أو ليست القبيلة 

جامعة لألفراد واجلماعات؟ أو ليست القبيلة مكونا مهما من 
مكونات املجتمع املتماسك الذي يسعى ملزيد من الترابط والوئام 
والتعارف واملصاهرة بني الشمال واجلنوب والغرب والشرق؟ أو 
ليست القبيلة الصف األول والنسيج األوفر حظا لغرس ما جاز 

من العادات والتقاليد على جبني هذا اجليل واجليل القادم؟ ما بال 
قومي يتأرجحون من هنا وهناك؟ ما بال قومي ال يتحسسون 
انعكاسات هذه اإلفرازات التي دخلت بني ثنايا األسرة الواحدة 

التي ترتبط ارتباطا وثيقا بسياسات االنتماء والوالء والبراء! ما بال 
قومي هكذا؟ واحلوادث متسارعة، وتتقارب كل يوم من صحرائنا 

امللساء ذات العذرية واجلمال! ما بال قومي يتصارعون ويتقاذفون 
ويتناحرون! وما علموا أنهم بني شظايا الهجاء واحلداء والغناء 

والتفاخر واالعتداد واالصطفاف القبلي احلاد دون نذير يوقظهم 
بهول االضطرابات التي تتأرجح نحو االنفجار االجتماعي املزهق 

ال قدر اهلل!، ما جدوى من حديث الرجعية )هذا طويل وذاك قصير 
وهذا أصيل وذاك دخيل وهذا من علية القوم وذاك من أسفل القوم 
! وهذا يشق عصا الطاعة وذاك ال سمع له وال طاعة! ومصطلحات 

وأسماء ما أنزل اهلل بها من سلطان ؟!(.
يا قومنا: لنا في رسول اهلل ژ أسوة حسنة، حيث أنكر أشد 

اإلنكار على املهاجري واألنصاري، عندما قال املهاجري: »يا 
للمهاجرين، وقال األنصاري يا لألنصار، فخرج عليهم، وقال لهم: 

»ما بال دعوى أهل اجلاهلية؟ ثم قال: »شأنهم« فأخبر بكسعة 
املهاجري األنصاري، فقال النبي ژ: »دعوها فإنها منتنة« 

)متفق عليه(. 
وللحديث بقية.

حقيقة يجب أن نعترف بها أن أغلب احلوادث األخيرة سببها 
استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وهذا فعال يتطلب تدخال 

فوريا وحازما حاسما ومن هذا املنطلق فإن تطبيق قانون املرور 
بهذا احلزم فيما يتعلق بربط احلزام واستخدام الهاتف النقال أثناء 

القيادة، أمر مستحق فاألول يحمي أرواح الناس بإلزامهم بربط 
حزام األمان والثاني يوقف مهزلة ترنح السائقني بسياراتهم وهم 
يتابعون رسالة قصيرة وصلتهم وكأن الواحد منهم زومبي يقود 

بسرعة 100 كيلومتر معرضني حياتهم وحياة اآلخرين للخطر.
> > >

هذا هو الرأي »التبريري« واملنطقي الذي استندت عليه اإلدارة 
العامة للمرور في تطبيق »قانونها« املغلظ لسحب السيارة شهرين 
لكل من يضبط مستخدما الهاتف النقال أو ال يرتدي حزام األمان 

أثناء القيادة، واحلقيقة أن العقوبة ال تتناسب مع حجم املخالفة، بل 
إن العقوبة مبالغ فيها، واألهم إن اإلدارة العامة للمرور جلأت للحل 

األسهل ملعاجلة مشكلة استخدام الهاتف أو عدم ارتداء احلزام، 
كونها كان يفترض بها أوال وقبل أن »تستصدر« مثل هذا القرار 
في رفع العقوبة أن تقوم بحملة توعوية شاملة، وهو ما لم تفعله 

»املرور«، فهي في األصل إدارة تنظيمية وليست جهة عقابية، وقد 
جتاوز املسؤولون بها هذا األمر وقفزوا قفزا نحو احلل االسهل 
لفرض القانون، فهل قاموا بدورهم التوعوي أو العمل على نشر 
الثقافة املرورية التي تكاد تكون معدومة أصال؟! ال أبدا، فكل ما 

حصل انهم فاجأوا اجلميع وبشكل متسرع في رفع مستوى 
العقوبة من الغرامة املالية قفزا إلى حجز مركبة املخالف ملدة تصل 

إلى شهرين، وكان يوم األربعاء املاضي أشبه باستعراض قوة 
وليس تنظيميا أو توعويا أو تثقيفيا كما هو املفترض ان يكون 

الدور الرئيسي واألساسي للمرور، أما أن تتحول اإلدارة بأكملها 
من التنظيم إلى فرض القوة حتول معها رجل املرور إلى رجل أمن 

وقاض وجالد، فهو يرصد املخالفة ويصدر العقوبة باحلجز ومن ثم 
يقوم بتطبيقها في ذات الوقت.

> > >
ثقافة االلتزام بقانون املرور شبه معدومة، كما ذكرت، وكان األجدر 
بوزارة الداخلية القيام بدورها التوعوي بشكل واضح ونشر هذه 
الثقافة الناقصة، وفي حال رفع عقوبة ما ملخالفة مرورية يجب أن 
تسبقها حملة إعالمية تعريفية بالعقوبات، ال ان يتم فرضها فجأة 

كما مع احلملة التي أطلقتها »املرور« األربعاء املاضي.
> > >

أما تطبيق القرار من ناحية إنسانية اجتماعية فهل يعلم املسؤولون 
في املرور كم شخصاً ميتلك سيارة »كاش« في الكويت؟!، إذ إن 
اغلب السيارات اما باألقساط أو تأجير، فتخيل ان حتجز سيارة 

شخص قسطها أو إيجارها ال يقل عن 150 دينارا، وحتجزها 
شهرين، هنا انت تلزمه بدفع 300 دينار خلدمة لم يستخدمها، ومن 

ثم يدفع ثمن الونش الـ ٤0 دينارا واملخالفة 30 دينارا واألرضية 
ملدة شهرين 120 دينارا )مبعدل دينارين لليوم(، اي انه دفع وخسر 

ما قيمته 500 دينار ملخالفة ال تصنف أصال جسيمة.
> > >

 ومن ناحية قانونية أيضا ان الغريب في األمر انني رجعت ملوقع 
وزارة الداخلية وحتديدا صفحة اإلدارة العامة للمرور »قسم حجز 
املركبات« ووجدت انه ووفق قانون املرور فحجز املركبات املنشور 

في موقع الداخلية حتى أمس االثنني ينتج بسبب ارتكاب 26 مخالفة 
ليس من بينها عدم ارتداء حزام األمان أو استخدام الهاتف اثناء 

القيادة، وهنا اما ان موقع وزارة الداخلية لم يقم بتحديث بيانات 
تغيير مواد القانون التي اعلن عنها في اإلعالن، أو ان رفع العقوبة 

لم يكن مبررا على اإلطالق.
> > >

توضيح الواضح: أعتقد أن أي شخص حجزت مركبته يوم األربعاء 
ميكن ان يستند على صفحة وزارة الداخلية التي لم تذكر صراحة 
وجود عقوبة حجز املركبة بسبب حزام األمان أو استعمال الهاتف 

أثناء القيادة، وأعتقد أن هذا كاف جدا إللغاء حجز مركبته، كون 
وزارة الداخلية أعلنت عن تغليظ العقوبات في وسائل االعالم وعبر 

تصريحات مسؤوليها ولم تنشره في موقعها الذي ال يزال يعتمد 
مواد قانون املرور غير احملدث حتى تاريخ 20 نوفمبر 2017.
توضيح األوضح: هل نشرت تعديالت قانون املرور املشتمل 

للعقوبات اجلديدة في اجلريدة الرسمية أم ال؟! سؤال مستحق.

دعوها 
فإنها منتنة

مخالفة حزام األمان
بـ 500 دينار!

حديث املدينة

احلرف 29

العفو من مكارم األخالق خاصة مع 
أولئك الذين يخطئون لكنهم سرعان 

ما يبادرون بالعودة إلى جادة الصواب 
أو السلوك القومي أو الوضع الطبيعي 

فيطلبون الغفران والصفح عنهم وجتاوز 
أفعالهم املاضية. وذلك أمر منطقي وجيد 

ومطلوب وينطلق من حقيقة مفادها 
أن اخلطأ طبيعة بشرية، وأن اإلنسان 

عرضة الرتكاب األخطاء واقتراف اخلطايا 
وسوء التقدير. وذلك أمر يتطلب وجود 

منفذ للمغفرة والصفح وجتاوز ما حدث 
كي تستقيم العالقات بني الناس وتتم 

املصاحلات الوطنية وتلتئم جراح النفس 
البشرية.

> > >

بيد ان للتسامح والعفو شروطا أساسية 
ودعائم رئيسية ال يستقيم احلال دونها. 
فال تسامح أو مغفرة أو عودة للعالقات 

دون تراجع واعتراف الطرف الذي يطالب 
بفتح »صفحة جديدة« وإعالن التبرؤ 

من األفكار التي قادته إلى الطريق الوعر 
السابق، وإال فسوف يصبح األمر مجرد 

ادعاء ومزاعم أو أكاذيب ال تعبر عن 
حقيقة املوقف. وقد يكون االدعاء الكاذب 

)خاصة في املجال السياسي( بغرض 
تضليل الرأي العام أو لغرض كسب الوقت 

أو لطمس مالمح القضية األساسية. وقد 
يسهم ذلك في تأجيج املواقف ويزيد من 

قسوة القلوب ويعطي نتائج عكسية.
> > >

تفشل الصفحات اجلديدة في عواملنا حاملا 
نشرع بفتحها والسبب غياب املصارحة 
قبل املصاحلة. فاملياه تعود إلى مجاريها 
دون البحث عن األسباب احلقيقية التي 

أدت إلى انقطاع املياه. وفي بالدنا الكويت 
شاهدنا كيف انحرف البعض عن العرف 

والقانون ونظم مسيرات الفوضى في 
الشوارع حتى »كادت البالد ان تضيع« 
بسبب تلك االنحرافات الشاذة. غير ان 

هذا البعض وبعد ان عادت املياه إلى 
مجاريها ومت فتح صفحة جديدة عاد إلى 
سابق عهده ميارس األعاجيب والفذلكات 

السياسية. فالصفحة اجلديدة مجرد 
فرصة تنتهزها حليمة لتعود إلى عاداتها 

القدمية!

احلجر هو مفردة لها عدة معان ولكل 
معنى عدة استعماالت، فاملجوهرات 

تسمى أحجارا كرمية، والصخور حتمل 
نفس املعنى إن كانت طبيعية أو صناعية 

حتى لو اختلفت قياساتها وأحجامها، 
فمنها ما يستخدم للبناء ومنها للحذف 

ومنها للزينة فليس كل حجر كرمياً، 
وحسب حتليلي اخلاص فإن مسمى 
احلجرة التي نطلق عليها اسم غرفة 

أخذت من احلجر ألنها حتجب وحتجر 
عيون الناس عما يدور فيها.

من أنواع احلجر، احلجر الصحي 
الذي يوضع فيه بعض املرضى الذي 
يتخوفون من انتقال عدوى مرضهم 

لألصحاء سواء كان املريض إنسانا أو 
من البهائم، وهناك احلجر القضائي الذي 

يقوم به أبناء أو إخوان أحد األشخاص 
ليمنعوه من التصرف في ممتلكاته خوفا 

من تبديدها، وحتما أن اجلميع سمع 
بقصص عن هذا احلجر األخير.

احلجر القضائي له مبرراته ويقصدون 
به أن الشخص غير مسؤول عن 

تصرفاته، وهذا األمر يقودنا إلى مطالبة 
بعض األسر والعوائل وتشجيعهم بوضع 

أبنائهم حتت قانون احلجر القضائي، 
بعد أن تبني للجميع أنهم غير مسؤولني 

عن تصرفاتهم من خالل املقاطع التي 
يصورونها ألنفسهم ويقومون بنشرها.

قدميا كانوا يقولون »ما للمجنن إال اهلها« 
وكنا نعرف املجنون من خالل تصرفاته 

غير املقبولة اجتماعيا وتدل عليه مالبسه 
الرثة أو املتسخة وكان أهله ميسكونه 

في بيوتهم حتى ال يفضحهم عند الناس، 
ولكن بعد انتشار األجهزة احلديثة أصبح 
كثير من املجانني يسيئون ألسرهم وهم 

ال يعلمون.
املصيبة أن هؤالء املجانني اجلدد 

يعتقدون أنهم مهمون ويبحث الناس 
عن أخبارهم، ولكنهم ال يعلمون أنهم 

يقدمون للناس أجراً وحسنات ال يعلمون 
عنها، فقد أصبح الكثير حني يشاهدون 

مقاطعهم يضحكون عليهم ومن ثم 
يحمدون اهلل ويقولون »احلمد اهلل الذي 
عافانا مما ابتالكم به وفضلنا على كثير 

من خلقه تفضيال« وفهمكم كفاية.
أدام اهلل من عاد إلى رشده وفكر فيما 

فعله بأسرته احملترمة، وال دام من يبحث 
عن الشهرة بجنونه وخباله. 

كلما ازداد االرتباط العائلي زاد تأثيرهم 
على املجتمعات، وكانت مساهماتهم 

ومبادراتهم فعالة وتأثيرهم على مصادر 
القرار أكبر، ومتدد نفوذهم االقتصادي 

واالجتماعي والسياسي.
ولنا في عائلة مورجان األميركية مثاال 

على ذلك، وهي التي قامت بإقراض 
اخلزينة األميركية 3.5 ماليني أونصة 
من الذهب خالل فترة الذعر املصرفي 
بالواليات املتحدة عام 1893، كما قامت 

بتأسيس شركة جينرال إليكتريك العاملية، 
وهي من ضغطت على الواليات املتحدة 
األميركية لدخول احلرب العاملية األولى 

حلماية قروضها، وكذلك هناك عوائل 
أخرى كان وما زال لها تأثير كبير في 
العالم، مثل عائالت روكفلز وروتشيلد 

وغيرهما.
ولقد انتشرت في الكويت فكرة صندوق 

العائلة، وهي فكرة اجتماعية مميزة 
تساهم في تعزيز التكافل األسري 
وإبراز معنى العزوة والسند، وكان 

لتلك الصناديق أثر كبير في تأسيس 
دواوين العوائل واملبرات اخليرية 

وحتقيق االستقرار املالي ألفراد العائلة، 
وكذلك النفوذ االجتماعي واالقتصادي 

والسياسي.
ولدينا فكرة فريدة من نوعها في الكويت، 

وهي تأسيس أكادميية العائلة، وأعني 
بذلك أكادميية الشطي الشبابية التي 
جتمع شباب العائلة شهريا حلضور 

برامج تدريبية مشتركة تساهم في تعزيز 
التواصل وصلة الرحم، باإلضافة إلى 

تطوير املهارات والقدرات لهؤالء الشباب 
ليساهموا في بناء ونهضة هذا الوطن.
فبدعوة كرمية من د.إسماعيل الشطي 
مؤسس تلك األكادميية تشرفت بتقدمي 
ورشة تدريبية بعنوان »هندس وقتك« 

ملجموعة من خيرة شباب العائلة في 
مبادرة اجتماعية أكادميية تطويرية 

مميزة.
إن انتشار مثل هذه الفكرة بني العوائل 

الصغيرة والكبيرة، وكذلك املكونات 
االجتماعية األخرى، تساهم في تطوير 
املجتمع، فالنهضة احلضارية ال تتحقق 

باالعتماد على املؤسسات احلكومية فقط، 
بل من تفاعل ومبادرات مؤسسات املجتمع 

املدني، واملبادرات العائلية والدواوين 
إحدى هذه الركائز.

وانتشرت هذه األيام فكرة إيجابية 
رائعة بتوجه مجموعة من الدواوين 

بإقامة منتديات ولقاءات ثقافية سياسية 
اقتصادية لتبادل اآلراء واخلبرات، 

واستضافة بعض الشخصيات التي 
بدورها تساهم في تطوير وتقومي 
مؤسسات الدولة من خالل إيصال 

املقترحات واألصوات الشعبية.
وأمتنى من القائمني على هذه األكادميية، 
وبوجود مثل هذه املجموعة املتميزة من 

شباب العائلة، تبني مشاريع مجتمعية 
تنموية تساهم في تطوير املجتمع وبشكل 

عملي وبأهداف قابلة للقياس حتى نرى 
نتائجها ملموسة على أرض الواقع.

وكما يقول املثل االسكتلندي »اجتماع 
السواعد يبني الوطن واجتماع القلوب 

يخفف احملن«.
نسأل اهلل ألكادميية الشطي التوفيق 

والنجاح بسواعد شبابية تبني الوطن، 
وقلوب مجتمعة تخفف احملن وتشعل 

الهمم.

شهران وال أزال في لندن بعد أن من 
اهلل على والدتي بالعالج الصحي فيها 

بعد معاناة مع ما ألم بها طوال سنوات 
أجرت خاللها عددا من العمليات في 

الكويت حتى كانت لندن وجهتنا الطبية، 
حيث مضى على وجودنا بها ستون 

يوما وهي ثاني اطول مدة اغيب فيها 
عن محبوبتي الكويت بعد شهور الغزو 

الغاشم في عام 90.
وهلل احلمد واملنة أجرت والدتي عملية 

جراحية كانت صعبة حيث جتاوزت 
الست ساعات فسبحان الذي يسرها 
وهونها وهي حاليا تخضع ملراجعات 

طبية مع الطبيب املعالج ملتابعة حالتها 
التي تتحسن بفضل اهلل، وعودة ملدينة 

لندن التي كانت زيارتي هذه الرابعة 
لها والتي لم يتغير بها الشيء الكثير 

رغم بعد الزيارات األربع زمنيا، حيث 
ال تزال لندن مدينة تأسر الزائر وتوثق 

حلظات من التأمل فيما حتتويه من إرث 
حضاري وتاريخ يتنقل من زمن لزمن 

وعبق متجذر تشتم رائحته من مبانيها 
وطرقها وسلسلة القطارات حتت األرض 
وكمية السياح الذين يجولون هنا وهناك 
فلندن ليست كأي مدينة اوروبية زرتها 
حيث تشعر بنبض التاريخ الذي يروى 

في كل شوارعها ومبانيها التي تؤكد 
انها فعال تستحق ان تكون البالد التي ال 

تغيب عنها الشمس.
شهران مرا علي في هذه املدينة العجوز 
التي تتمسك باحلياة ويدب فيها اجلمال 

رغم ترهل السنني وما خلفته السنون 
فيها ففي كل زوايا هذه املدنية صورة 

تستحق التوثيق وما يدهشني أنها 

تواصل املنافسة وجذب السياح والتعلق 
باملوضة ومواكبة التطور وكأنها فتاة او 

عاصمة حديثة النشأة.
وجميل ان يتذكرك األصحاب والغالون 

في غيابك ويسألون عنك ويواسونك 
على ما مير بك.. فقط األصحاب 

والغالون الن هوامش البشر والذين 
كنا نخزن ارقام هواتفهم في جواالتنا 

فمعرفتهم ال تتعدى هذا التخزين فقط.. 
ومن اجلميل ايضا ان تأتيك ابيات 

شعرية من اخ يتذكرك ويفتقدك وهو 
اخي الشاعر مجبل الديحاني الذي ارسل 

لي هذين البيتني العذبني
لندن وطار الشوق من صدري جناح

لني ارمتى بكل الشوارع حنينه
لي صاحب من راح.. كل الفرح راح
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