
آراء
اجلمعة ٢٢ مارس ٢٠١٩

15

كرار 
غير فرار

م. 36

a.alsalleh@yahoo.com

د.عبدالهادي الصالح

رّب ارحمهما 
حتت 

ثراهما.. آمني

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

املسلمون املهاجرون طلبا للرزق واألمان في حيرة 
من أمرهم.

حتى في بلدان الغرب التي هاجروا إليها لم يعودوا 
يشعرون باألمن فيها بعد أن زادت وتيرة التطرف اليميني 

ومشاعر الشعبوية في املجتمعات الغربية.
فقد تطورت جرائم اإلهانات التي يتعرض لها املسلمون 
األبرياء بشكل يومي إلى جرائم قتل متعمد وبدم بارد 
وهــي قمة في الكراهية وعدم التســامح مع األقليات 
املسلمة وذلك فوق ما يعانيه املسلمون من دمج قسري 

رسمي في املجتمعات الغربية.
ولم تعد دول املهجر مالذا آمنا للمسلمني املهاجرين 
حتى في مدينة Christchurch »كنيســة املسيح« گ 
النيوزيلندية التي يفترض أن تكون آمنة لوال املجزرة 
التي ارتكبها األســترالي املتوحش برنتون تارنت في 
مســجدي املدينة أثناء صالة اجلمعة الفائتة وأدت إلى 
مقتل 50 من املصلني وجرح العشــرات، وهذا يذكرنا 
باألسترالي املســيحي الصهيوني مايكل روهن الذي 
أشعل النيران في اجلناح الشرقي من املسجد األقصى 

عام 1969 بنية تدمير املسجد بأكمله.
بني اإلرهابيني تارنت ومايكل خمســون عاما ولم 
تتالش أيديولوجية الفكر اليميني املتطرف بل ال تزال 
تعشش في عقول فئة كبيرة من أبناء املجتمعات الغربية 
وصار لها دعاة سياسيون وأحزاب ووزراء يشاركون 
فــي احلكومات االئتالفية ونواب كالنائب األســترالي 
فريزر أنينغ الذي سارع بعد اجلرمية وحمل املهاجرين 
املسلمني مسؤولية اعتداء اإلرهابي تارنت عليهم ملجرد 
تواجدهــم على أرض نيوزيلنــدا! واألدهى أن رئيس 
الواليات املتحــدة األميركية يحمل فكرا ميينيا معاديا 
للمهاجرين وباألخص املســلمني وقد اتخذه اإلرهابي 

تارنت رمزا للعرق األبيض املتفوق.
فكيف يشعر املســلمون املهاجرون بأمان في ظل 
هذه األجواء اليمينية املتطرفة التي أضحت محطة إلهام 
للمتطرفني اليمينيني مع انعدام سياسات قانونية واضحة 
للتصدي لهم واحلد من أفكارهم العنصرية اخلطيرة التي 
تقوم على نظرية تفوق العرق األبيض وكراهية األقليات 
املهاجرة؟ وكل ما في األمــر هو القبض على اليميني 
املتطرف بعد ارتكابه للجرمية ثم إدانته كباقي املجرمني.
رمبا يحتاج املسلمون املهاجرون إلى قانون يجرم 
الكراهية ضدهم كقانون جترمي معاداة السامية على أمل 
حمايتهم من تغول اليمينيني ووضع حد العتداءاتهم مع 
التسليم باستحالة القضاء على أفكارهم العنصرية ألن 
جذورها تاريخية تعود إلى زمن أجدادهم املستعمرين 
واستعبادهم للشعوب املستعمرة وشعورهم بالتفوق 
عليها وهو ما نلمســه حاليا في السياسات املتعسفة 
للدول الغربية جتاه دول العالم الثالث وبالدنا العربية.

عزاؤنا ألسر شهداء املسجدين وكان اهلل في عون 
املهاجرين املسلمني. 

أصبحت احلياة اإلنســانية في وقتنا احلاضر حياة 
معقدة ومتشابكة بالثورة العلمية التكنولوجية ووسائل 
االتصاالت االجتماعية، وأصبحت الكرة األرضية بأخبارها 
وعواملها في متناول يد اإلنسان وبثوان قليلة وبفضل 
التقدم العلمي واحلضاري والثقافي اآللي ســهلت على 
اإلنسان أمور معرفية كثيرة وإقباله نحو التزود بالعلم 
واملعرفة. واإلنسان بطبيعته محب للبحث واملعرفة وذلك 
جعله يزداد قدرة على استقالل الطبيعة والسيطرة عليها 
ولكنه في الوقت نفسه طبع حياته بطابع آلي جعله يفقد 
الكثيــر من هدوء النفس وطمأنينة البال واهتزت قيمه 
ومبادئه. ففي الوقت احلاضر انشــغل اإلنسان بأجهزة 
التواصل االجتماعي الهاتف النقال وهو جهاز صغير به 
يتواصل الناس فيما بينهم ومن مســافات بعيدة وهذه 
األجهزة تتطور في تقنياتها احلديثة دون توقف لذا ذهبت 
احليوية والنشــاط من بني األسر فأخذت من اإلنسان 
ومن وقته الساعات الكثيرة ال يتحرك بانشغاله مع هذه 
األجهزة النقالة وســاعدت على العزلة االجتماعية وإلى 
تزايد األمراض النفســية واالكتئاب واحلزن والشعور 
بالوحدة واالنطواء وســاعدت كثيرا من حوادث املرور 
وخاصة أثناء القيادة وحتول احلديث باللسان إلى األصابع 
وهي فعال ثورة التواصل االجتماعي كان اللسان فيه من 
البيان ال تنافسه فيه إال الكتابة واإلشارة لكن حتول من 
اللسان إلى األصابع تتحدث بدال من ألسنتهم، وقد يبعد 
الشــباب عن أسرهم وغلب على تصرفاتهم التمرد، لذا 
من واجب اآلباء توجيه أبنائهم مبا ينفعهم وال يضرهم 
وخاصــة األطفال ومراقبتهم املراقبــة املغلفة بالرحمة 
ملصلحتهم وليس بالقسوة ومراقبة هذه األجهزة النقالة 
ومعرفة البرامج ووضع الضوابط على هذه البرامج التي 
يشاهدها الطفل واختيار اآلباء البرامج الهادفة التربوية 
ألطفالهم وملء أوقات فراغهم واحلد من عكوفهم على 
هذه األجهزة ملدة طويلة قد ترهقهم صحيا ونفسيا وحث 
األبناء علــى تنمية مهاراتهم وتربيتهم التربية اإلميانية 
واالشــتراك باألندية الرياضية واألكادمييات التعليمية 
والرياضية واملوسيقية والسماح لهم باللعب وهو منّفد 
للطاقة الزائدة لديهم وخاصة عند األطفال وهي ضرورية 
للترفيه وحث األبناء على القراءة املفيدة لهم طبعا بإشراف 
الوالدين واختيار الكتب التي تناســب أعمارهم السنية 
مبا يفيدهم وميتعهم. وهنــاك إيجابيات لهذه األجهزة 
التكنولوجية احلديثة منهــا تقريب الناس مع بعضهم 
البعض وتسهيل تواصلهم وساعدت على إجناز العديد من 
األمور والعمليات اليومية بشكل أسهل وأسرع وخاصة 
للمؤسسات احلكومية واخلاصة والشركات واملنظمات 
وغير ذلك وجعلت العالم أشبه بقرية صغيرة. على اآلباء 
املسؤولية الكبيرة بتربية أبنائهم التربية الصاحلة فهم 
عماد املستقبل واستثمار الطاقات الشبابية مبا ينفعهم 
وينفع وطنهم وأمتهم واإلندماج في احلياة االجتماعية 
والتكيف مع بيئتهم املتغيرة باستمرار مع الثورة العلمية 
التكنولوجية ليكون مواطنا صاحلا يخدم وطنه وأمته.

عجز قوم من املسلمني 
ن اليهود في خيبر  أمام حتصُّ
)في شمال املدينة( حتى تأخر 
فتحها. فتدبر رســول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وسلم 
األمر، وقال: »ألعطني الراية 
غدا رجال يحب اهلل ورسوله 
ويحبه اهلل ورسوله، كّرارا 
غير فــرار، ال يرجع حتى 
يفتح اهلل على يديه« فبات 
الناس يدوكون ليلتهم )يعني 
يخوضون( أيهم يعطاها، فلما 
أصبحوا غدوا على رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: 
أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: 
هو يشتكي عينيه. فأرسلوا 
إليه فأتي بــه، فبصق في 
عينيه، ودعا له فبرأ كأن لم 
يكن به وجع، فأعطاه الراية 
فقال: انفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى 
اإلسالم، وأخبرهم مبا يجب 
عليهم من حــق اهلل تعالى 
فيه، فــواهلل ألن يهدي اهلل 
بك رجال واحدا خير لك من 
حمر النعم« )احلديث متفق 
عليه في مصادر املسلمني 
وفي شرح كبار العلماء، وان 

ورد بألفاظ مختلفة(.
ويتكرر هذا املشهد اليوم 
عــن عجز املســلمني أمام 
حتصن إسرائيل سياسيا 
وعسكريا، لكن الوعد اإللهي 
قادم بإذنــه تعالى، ليحمل 
راية النصر رجل يحب اهلل 
ورسوله ويحبه اهلل ورسوله، 
كرار غير فرار، ال يرجع حتى 

يفتح اهلل على يديه. 
)13 رجــب ذكرى ميالد 
أمير املؤمنني اإلمام علي بن 

أبي طالب گ(.

هلل احلمد، لــأم عندنا 
طول األعوام عيد بعدد األيام 
مع شروق الشمس وغروبها، 
برضاها وطاعتها ورعايتها 
وحنانها لنا ولها عندنا وكذلك 
لشــريكها باحليــاة بذات 
األوقات وأفراحها وأحزانها 
تشكل روابط األسرة تربية 
لنا منذ  وتنشــئة وحماية 
نعومة أظفارنا، وتدرج حياتنا 
معهما، هلل درهما كلما أحسنا 
برهما، قدوتنا بذلك ســيد 
األنام نبينا ژ، فارقها وهو 
يحتاج الى حنانها، وأوصته 
بأبيه الذي لم ينعم بحنانه 
طفال ال يعلم عنه ســوى 
مرقــده حتت الثرى ما بني 
مكة واملدينة حيث يتوقف 
عنده ويبكي مبرارة فراقه، 
ويدعو له مبا شاء، ويوصي 

اآلخرين ببرهما. 
وهكذا احليــاة ملا بعد 
املمات، صحبة صاحلة للدنيا، 
وثبات للدعاء لهما بعد املمات، 
ذلك منهاج األنبياء مع األم 
كما يقولون بلهجتنا »حلوة 
اللنب، ولــأب بعد توديعه 
بالكفن، همــا أمانة األبناء 
األوفياء برا ورعاية للدارين« 
الواسعة من  الرحمة  ولهما 
خالق عظيــم، ولكم ثوابها 
دنيا ودينا بورود وشموع 
احلنــان والصيت األصيل 
بفراقهمــا جلنة النعيم مع 
تداور الســنني، أمي وأبي 
فيهما يدور مطلبي بأجمل 
ذكراهما مع رموش ودموع 
لهما كما ربيانا  العني وفاء 
صغارا )رّب ارحمهما حتت 

ثراهما آمني(.

»تعميم إداري رقم 4 /2019م. 
الذين  الغائب على إخواننا  صالة 
قضوا ظلما وعدوانا في العمل اإلرهابي 
الذي اســتهدف جموع املصلني في 
مسجدين في دولة نيوزيالندا موجه 
إلى اإلخوة األفاضل األئمة واخلطباء«.
هذه هي ديباجة التعميم اإلداري 
الذي أصدرته وزارة األوقاف ودعت 
فيه إلى إقامة صالة الغائب على أرواح 
ضحايا اجلرمية البشعة واملنكرة التي 
قام بها شــخص بال ذمة وال ضمير 
وخال قلبه من اإلنسانية ضد مصلني 
في مســجدين في نيوزيالندا يوم 
اجلمعة املاضي 2019/3/15 وتســبب 
بقتل خمسني شخصا، وجرح آخرين.
ما لفت نظري في هذه الدعوة هو 
إيراد وزارة األوقاف الكويتية حديثا 
للنبي الكرمي يدعو فيه إلى الصالة على 

النجاشي »املسيحي« ملك احلبشة.
وهذا نص ما ورد في كتاب الوزارة:
»واســتنادا إلى مــا رواه اإلمام 

البخــاري عن جابــر ÿ قال: قال 
النبي حني مات النجاشي: مات اليوم 
رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمة« و»أصحمة« هو اسم النجاشي.
ال أرى مبررا لالستشــهاد بهذا 
احلديث الشريف في مثل هذه املناسبة، 
فالضحايا مسلمون ويصلي عليهم 
مســلمون، بينما يحض احلديث أو 
لعله يأمر بالصالة على غير املسلمني.

فامليت هنا مسيحي وهو النجاشي، 
والنبي يدعــو للصالة عليه ويصفه 
بالرجل  بـ»أخيكم« ويصفــه أيضا 

الصالح.
وسأجتاوز عدم مناسبة احلديث 
للحدث، ألنتقل إلى أمر مهم أنبه إليه 
الوزارة وألزمها به، وهو ضرورة إقامة 
صالة الغائب جلميع ضحايا العمليات 
اإلرهابية املماثلة لعملية نيوزيالندا إذا 

ما كان ضحاياها من غير املســلمني 
وبالــذات إذا ما كانوا مــن إخواننا 
املســيحيني، فأوامر الرسول واجبة 
االتبــاع وال يجوز فيها التجويز، بل 

هي ملزمة وواجبة االتباع.
أرواح كثيرة  ومع األسف راحت 
إلخوة مســيحيني فــي معظم املدن 
األوروبيــة، وعلى أيــدي إرهابيني 
مسلمني، ولم نر وزارة األوقاف قد 
أوامره  أو  الرسول  استجابت لدعوة 

بالصالة عليهم.
بل واألمر من ذلك إن إخوة لنا من 
مسيحيي مصر يقتلون في كنائسهم 
إرهابيني  أيــدي  إرهابي على  بعمل 
مسلمني ورغم ذلك لم تنصع وزارة 
بالصالة  الرســول  األوقاف ألوامر 

عليهم.
فنأمــل أن هذه فاحتــة صحوة 
تشهدها وزارة األوقاف فتعمل وفق 
النصوص الدينية اخليرة والتي تقرب 
الناس إلى بعضهم وال تباعد بينهم. 

واجهت مواقع التواصل االجتماعي 
حملة واســعة جتاه حــذف ڤيديو 
لشخص أطلق النار على مسجدين 
فــي نيوزيلندا باســتخدام كاميرا 
رقمية وربطــت ببث على صفحته 
في الفيســبوك قبل 20 دقيقة من 
الهجوم نشر منتدى 8 تشان - أحد 
املنتديات لليمني املتطرف- على روابط 
صفحــة اجلاني وإعالن أنه يحضر 
لشــيء ما على صفحته مع وثيقة 
خلطاب مليء بالكراهية، الوثيقة حملت 
عبارات مشهورة على اإلنترنت من 
أجل تشتيت الناس وكانت معظمها 
عبارات عدائية، وبعدها أكد اجلاني 
جلميع متابعيه ضرورة متابعة قناة 
متطرفة على اليوتيوب وأرسل رسالة 
بريدية إلى رئيسة وزراء نيوزلندا، 
ذكر فيها أنه بصــدد عمل إرهابي 
مرتقب قبل 10 دقائــق من توجهه 
للمسجد األول، وخالل بث الڤيديو 

ذكر اجلاني العديد من الكلمات العدائية 
واستمر البث ملدة 17 دقيقة متواصلة، 
ولكن هذا احلادث لم يعد األول الذي لم 
تتدخل فيه فيسبوك بوقف استخدام 
التقني في نشــر اإلرهاب  اجلانب 
والعنصرية بني اآلخرين بل سبقته 
حوادث أخرى لم تقدر الشركة على 
الڤيديو حذف  مواجهتها، وبعد بث 

الفيسبوك كل احملتويات بطلب من 
النيوزلندية وبعدها تويتر  الشرطة 
ويوتيوب والذي جتاوز عدد املقاطع 
احملذوفة ألكثر من مليون ونصف 

املليون مقطع ڤيديو.
التعاطــف الذي بــدأ من مواقع 
التواصــل االجتماعي ظهر واضحا 
في اإلجراءات السريعة حلذف احملتوى 

غير املالئم، وتعهدت فيسبوك بحذف 
جميع أعمال الدعم واإلشــادة ملنفذ 

الهجوم مبجرد وجودها.
إن حذف الڤيديو إجراء صحيح 
من مواقع التواصل االجتماعي ولكن 
األصح أن تساهم هذه املواقع في وقف 
مثل هذه الهجمات واألرواح البريئة 
واالفتخار من أصحاب إيديولوجيات 
سامة وعنيفة، إن معاجلة سلوكيات 
األشخاص في التواصل االجتماعي 
حتتاج للكثير مــن الوقت واجلهد 
وأيضا للتوعية من رفع مســتوى 
العنف واإلرهاب جتاه اآلخرين، إن 
هذا احلادث وأي حادث يدعو للتطرف 
والعنف واالفتخار بذلك في منصات 
التواصــل االجتماعي يتطلب جهدا 
مجتمعيا في اإلبالغ عن هذه احلسابات 
لها وتتطلب وعيا وعدال  والتصدي 
قانونيا من املختصني في عدم السماح 

ملثل هذه احملتويات باالنتشار.

احلياة ال تسير على وتيرة واحدة، 
فهي بني سعادة وحزن، راحة وتعب، 
صحة ومرض، وعلى اإلنســان أن 
يعمــل جاهدا للهــدف الذي خلق 
لقول املولى عز  من أجله، مصداقاً 
وجل )وما خلقت اجلن واإلنس إال 

ليعبدون(.
ومن املهم أن يدرك اإلنسان قيمة 
اإلميان القدر، حتى يحول كل أموره 
إلى طاعة هلل عز وجل ورضا بقضائه، 
وامتثاال ألوامره، وتنفيذا ألحكامه 
والوصول إلى حالة من الرضا، خاصة 
أن نعم اهلل علينا كثيرة ومتعددة، 
ومهما فعلنا لن نســتطيع اإليفاء 

بشكرها.
وتعــد الصحة والعافية من أهم 
نعــم اهلل ســبحانه وتعالى، فهي 
متكن اإلنســان من العيش بحياة 
طبيعية، وتتيح له االستمتاع بحياته، 
واالنطالق فيها بسعادة وتؤدة وتفاؤل 
لينتقل من مكان إلى آخر والتعامل مع 
مختلف احمليطني به بثقة وارتياح.

وهنا نتذكــر احلكمة القائلة إن 
»الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال 

يراه إال املرضى«، وهي حكمة تلخص 
وتصور حقيقة ماثلــة أمام أعيننا 
جميعا، فنحن عندما نصاب بأي ألم 
أو مرض حتى ولو كان بسيطا نشعر 
مبدى نعمة هذه الصحة، وندرك مدى 
ضعفنا وعجزنا أمام قدرة املولى عز 
وجل، السيما حينما يضطرنا املرض 
إلى احلاجة لآلخرين كي يساعدونا 
في إجناز ما نريده كي تستمر حياتنا.
وبالطبع، فــإن الصحة من أهم 
أسباب السعادة، فمهما امتلك اإلنسان 
من مال وجاه وسلطان لن يجد أنها 

تساوي شيئا أمام التمتع بالصحة 
والعافية والقدرة على مواجهة حتديات 

هذه احلياة براحة واطمئنان.
وعلى كل شخص أن يحافظ على 
صحته، وذلــك باالبتعاد عن كل ما 
يسبب له الضرر واألذى لصحته، 
كاحلر والبرد، وعليه احملافظة على 
استخدام الوسائل الوقائية من العديد 
من األمراض واآلفات، واالبتعاد عن 
ممارسة أي عادات سيئة تؤدي إلى 

إتالف صحته.
ولن جند دليال على مدى عظمة 

نعمة الصحة من أن نسأل مريضا 
ما أمنيتك؟ وعلى الفور سنســمع 
أنه لن يقول املال وال يتمنى كنوز 
األرض، بل سيعلنها صريحة أنه ال 
يتمنى أكثر مــن الصحة والعافية، 
ولن يستطيع أحد منا مهما بلغ أن 
يشكر اهلل حق شكره على هذه النعم 
العظيمة، فاســتغل عزيزي القارئ 
صحتك قبل مرضك، استغلها فيما 
يرضي اهلل واحذر أن جتحد النعمة 

بفعل ما يغضب اهلل. 
٭ قبل اخلتام: تعرضت لوعكة صحية 
خالل الفترة املاضية، ما اســتدعى 
بقائي في مستشفى دار الشفاء لعدة 
أيام، وهنا ال بد أن أقدم كلمة شكر 
وعرفان على مــا وجدته من عناية 
ورعاية من جميع أفراد الطاقم الطبي 
سواء من االستشاريني واألطباء أو 
حتى من الهيئة التمريضية واإلدارية، 
حقــا كانوا بعد املولى عز وجل هم 
البلسم لكل اجلراح، فلهم مني باقة 
املولى  الفل والياسمني، وأدعو  من 
عز وجل أن ينعم عليهم باملزيد من 
التوفيق والسداد في خدمة الناس.

ما أجمل أن نتحدث عن شيء جميل 
وراق كاحلب... وما أروع أن نغوص في 
أعماقه ونبحث عن جواهره املتجسدة 
في الكون وتستمتع دواخلنا بروعته 
فهو استحالة خروج إنسان من قلبك 
وكيانك مهما بعدت املسافات وطالت 

السنني.
 يتملك شغفه ذواتنا، مهما تعثرت 
العالقات، يحن لهم الوجدان والفؤاد، 
تظل املشاعر نفسها وتتجدد وتزداد 
حينما تسمع صوت من حتب، وتشتعل 
وتثور دواخلك كالبركان احملموم عند 
لقياه.. وتتجمد كرات اللهيب عند فقدانه 

أو فراقه..
تنسى في وجوده ذاتك واحتياجاتك 
البشرية كلها..، تشعر وكأنك ملكت كل 
شيء وال ينقصك شيء، دونه جتتاحك 
موجات الضعف فال تتقوى اال بحبك 
له فتجد روحك تذهب إليه أينما كان..!
 ال حتتاج من هذا العالم سوى أن 
تظل بجواره وتأبى جفونك أن تغفل 
في حضرتــه، تكتحل بنوره عيناك، 

ومتتلئ منه فرحا وبريقا يكاد يالمس 
السماء وتكاد أن ترعد من قوة فيضان 
مشاعرك فيخيل لك! أنها متطر حبا 
الكون يعزف أحلان احلياة،  وتسمع 
تتراقص النجوم والطيور واألشجار 
فتهيم فرحا وتصعد إلى السماء ملعانقة 
القمر وتنظر من هناك لترى الكون في 

حلة جميلة لم ترها من قبل...!
 احلب الصادق ال يتغير وال ينسى 
وال ميوت وال يتأثر، هو ما يبقى بعد 

الزمن وعوامله، هو الدر في قاع بحارنا 
العميقة...

هو.. أال متل احلديث مع من حتب 
مهما طال، وحتب أن يشاركك كل شيء 
ومتلكه كل شيء حتى روحك، ال تنتظر 
جزاء غير أن ينعكس ذاك الشــعور 
اجلميل على مرايا قلبك من كل الزوايا...
احلب.. كلمة ليست بالبسيطة وال 
بالصعبة حيرت من عرفها وحرم من 
لــم يعرفها، تذاق مدلوالتها وال تفهم 

كغيرها، حتتاج عليما بالقلوب وخبيرا 
بدوائها وأدوائها..

هــو.. كلمة تدل على معان كثيرة 
في عددها، عميقة في معناها، خالدة 
في ذكراها، واسعة في فحواها مأت 
ما بني السماء واألرض بصداها، هو 
سمو الروح والكيان لدرجات اإلحسان..
 هو.. كلمة جمعــت كل األخالق 

واملبادئ والقيم السامية.. 
 هو.. رقي وارتقاء بالروح والنفس 
وغوص في أعماق األرواح، قدر إلهي 
القلب تستوطن  جميل، حالة تصيب 
خالياه وال تغــادره مهما تعب أو تاه 

حتى وإن فقد سقياه..
هو.. كالروح تســري في دواخل 
البشــر واخلالئــق والكائنات دافقة 
رقراقة، متنحهم احليــاة، وتعفيهم 
من فهمها، فنرى جماله في صورتها 
التي خلقت عليها، وبدونه  احلقيقية 
تصاب احلياة بالضبابية فتختلط علينا 
معانيها وماهيتها فال نعود نفهمها وال 

هي تعود تفهمنا..! 
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