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محمد القزويني

لطاملا كان د.عبداهلل النفيســي مثار جدل، بل إنه حتول في 
أحيان كثيرة من شــخص مثير للجــدل إلى مادة مثيرة للجدل 

سواء في أطروحاته أو آرائه السياسية البسيطة.
> > >

وهذا األمر اســتمر حتى في آخر لقاءاتــه التي أجراها معه 
اإلعالمي عمار تقي في برنامج الصندوق األسود، ففي كل حلقة 
هناك تساؤل يُطرح ونقد يُلقى على قارعة ما قال النفيسي، بني 
متهم له بالتناقض ومتهم له بأنه أخطأ في طرح حقيقة ال تتسق 
مع املعطيات التاريخية املتاحة حول أحداث أو شــخصيات جاء 

على ذكرها.
> > >

ورمبا بل انه من املؤكد ان هناك تناقضات وردت على لسان 
النفيسي في سلســلة احللقات التي جاوزت حتى األمس الست 
عشرة ساعة، ولكن لتلك التناقضات مبرراتها، بل ومسوغاتها التي 
ال ميكن إغفالها او التغاضي عنها، فأوال النفيسي ناهز عمره الـ 
75 عاما، ويروي أحداثا بعضها أو معظمها مضى عليها اكثر من 
40 عاما، فمن الطبيعي أن تخونه ذاكرته - بحكم العمر- في سرد 
حدث أو حتديد حدث بعينه بشكل دقيق، وهذا يحسب له ال عليه.

> > >
ثانيا ما يرويه النفيسي هو خالصة جتربة شخصية وعملية 
وسياســية عمرها اكثر من 50 عاما، فالسقوط في خانة اخلطأ 
ليس واردا فحسب، بل إنه منطقي لرجل يحمل جتربة بهذا احلجم 

التي توازي النصف قرن من الزمان.
> > >

واألهم وهو ثالثا أن النفيسي لم يكن يكذب في تغطية بعض 
األحــداث بروايتها بطريقة مغايرة ملا يعتقد البعض، بل انه كان 
يتجمل، إما حلماية شــخص ال يريد ذكر اســمه عالنية أو ألنه 
يرى تلك احلادثة التي ذكرها من حيث يراها اآلن تستوجب الذكر 

بهذه الطريقة.
> > >

تابعت كغيري احللقات الســت عشرة التي أجراها اإلعالمي 
الذكي عمار تقي مع الدكتور عبداهلل النفيســي ولألمانة وجدت 
أن بها إعادة كتابة للمشــهد الكويتي السياسي من خالل جتربة 
النفيســي اخلاصة، وبذكاء تقي والسرد غير اململ من النفيسي 
بأسلوبه البسيط ميكن للمتابع أن يرسم صورة ذهنية قريبة من 

الواقع لألحداث احمللية التي عاصرها النفيسي.
وهنا ال أمدح النفيسي قدر ما أؤكد أن األخطاء التي وقع فيها لها 
مبرراتها املنطقية والعقالنية وبحكم عمر الضيف املتحدث أيضا.

> > >
وال أعتقد أن شــخصا بحجم وجتربة النفيسي بحاجة إلى 
الكذب، ولكنه اضطرار أو حلالة نسيان أورد أمرا غير متسق مع 

األحداث التاريخية وهو أمر طبيعي جدا، بل متوقع.
> > >

توضيح الواضح: عمار تقي يقدم محتــوى حقيقيا عبر اإلنترنت، 
وال أقول انه واحد ممــن يقدمون محتوى حقيقيا وثريا بل انه 
الوحيد اآلن الذي يقدم مادة ومحتوى يثريان احملتوى الكويتي، 
فشكرا عمار على ما تقدمه وتعرضه بأفكار تعيد توثيق املراحل 
السياســية السابقة بشــيء من الفن اإلعالمي الذي نفتقده في 

احملتوى الكويتي.

النخلة شجرة مباركة ورد ذكرها في الكثير من اآليات القرآنية، 
واألحاديث النبوية املطهرة، مما يدل على أهميتها وعظم مكانتها، 
فأشجار النخيل نباتات معطاءة مفيدة لإلنسان بثمارها وجميع 
أجزائها ومخلفاتها، وهي كائن صديق للبيئة تســاهم في توفير 
الظل وتلطيف حرارة اجلو، كما أنها شجرة معمرة وقوية، تعمل 
عبر جذورها الطويلة على تثبيت التربة، وحتافظ على رطوبتها، 
مما يجعلها خصبة وصاحلة للزراعة، كما تساهم النخيل في صد 
الرياح، ومقاومة زحــف الرمال على األراضي الزراعية واملناطق 
السكنية، وهي قادرة على التكيف مع الظروف املناخية القاسية، 

حيث تتحمل العطش، وحرارة اجلو، وملوحة األرض.
وللنخلة فوائد غذائية وصحية عظيمة، فثمارها تعتبر وجبة 
كاملة، وذلك ألنها حتتوي على جميع العناصر والڤيتامينات واملعادن 
الضرورية جلسم اإلنسان، باإلضافة إلى فوائدها العالجية، حيث 
تساعد على عالج الكثير من األمراض التي يصاب بها اإلنسان.

كما ان لها فوائد مجتمعية وعوائد اقتصادية كثيرة، حيث تعمل 
على تقليل نسبة البطالة في املجتمع، من خالل تشجيع الشباب 
على العمل احلر، وتأسيس مشاريع صغيرة ومصانع قائمة على 
النخيل، مما يساهم في دعم احلركة االقتصادية، وهناك الكثير 
من التجارب املميزة واملشاريع الناجحة في دول اخلليج وغيرها، 

وخاصة في املجاالت الغذائية.
فقد مت استخدام التمور ومشتقاتها في صناعة منتجات عديدة 
مبتكرة مثل: الكيك، والبسكويت، واحللويات، والشيكوالتة، واآليس 
كرمي، والعصائر، والقهوة، والدبس، واخلل، والزيت، والسكر...

الخ، كما دخلت في تصنيع املنتجات الدوائية مثل: مادتي الفركتوز 
واجللوكوز املفيدتني ملرضى الســكري، واستغل نوى التمر في 
صناعة املنتجات الصحية والتجميلية مثل: الصابون، وكحل العيون.

فضال عن االستفادة من مخلفات النخيل في العديد من الصناعات 
األخرى مثل: صناعة احلبال، والسالل، واخلشب املضغوط، واألثاث 
اخلفيف، واملصنوعات التراثية، واستخدمت جذوعها للتسقيف، 
وصناعة الدعامات، باإلضافة الى استغاللها وقودا وسمادا للتربة، 
وأيضا في صناعة العلف لتغذية وتســمني املواشي والدواجن، 
وكذلك في استخراج مادة الســليلوز من السعف لصناعة ورق 

صديق للبيئة... والكثير من الصناعات املتعددة.
وهكذا نرى انه يجب التعامل مع النخيل كوسيلة فاعلة لتوفير 
العديد من فرص العمل في مجاالت اإلنتاج، والتصنيع، والتسويق، 
والتصدير، والنظر لها كمنتج وطني ســوف يساهم في تنشيط 
االقتصــاد وحتقيق عوائد مالية ضخمة، مع تشــجيع املبادرين 
وأصحاب األعمال على تأسيس وإنشاء مشاريع زراعية، وصناعية 
قائمة على النخيل وثمارها ومخلفاتها، ودعمهم لالنطالق في أعمال 

ناجحة ذات مردود مالي وبيئي.
٭ زاوية أخيرة: أظهرت دراسة حديثة ملعهد البحوث العلمية والصناعية 
بجامعة أوساكا اليابانية، أن مادة السليلوز املستخرجة من النباتات 
واألشــجار، متتلك خصائص فيزيائية مناسبة الستخدامها في 

املستقبل لصناعة الشاشات املرنة لألجهزة الذكية.

احلكومــات هــي التي تخلق 
املعارضة نتيجة إخفاقاتها فيما 
تقوم به من أعمال أو سوء قراراتها 
سواء كان ذلك اإلخفاق في األداء 
نتيجة تقصير أو قصور، وعندها 
تهب مجموعة من األفراد إلنكار 
ذلك اخللل واملطالبة بتصحيحه، 
طبعا هذا إذا افترضنا أنه ال توجد 
أحزاب منافسة )للحكومات( ذات 
أجندات مختلفة وبالتالي تتربص 
ألعمال احلكومات. وتبقى احلصافة 
أن تدرك احلكومات أخطاءها وتبادر 
إلى إصالحها ســعيا إلى حتقيق 

العدالة.
تلك  أحيان كثيرة تكون  وفي 
األخطاء مدارا ملناكفات ومناورات 
وحتى احتجاجــات واعتراضات 
سياسية تكون في غالب األحوال 
السياسيني  محصورة في نطاق 
فقط وتبقى أغلبية اآلراء دائما هي 
التي حتدد مدى السير في إقرار 
النقاش حوله،  وتنفيذ ما يجري 
وفي هذه األحوال تكون الشعوب 
صامتة ومراقبة وصابرة على ما 
يدور حولها وتســتمر األمور. 
لكن حــني تكــون االعتراضات 
واالحتجاجات شــعبية تقوم بها 
الشعوب فهنا يجب التوقف جديا، 
فالشعب حينما يتحرك فألنه وصل 
إلى طريق مسدود في صبره مع 
اإلجراءات احلكومية، وهنا قد ال 
تفيد احلكومات محاوالت الترميم 
االنهيار  والتدارك، وحينه يكون 
والتمرد وحتى االنقالب نهايات 

محتومة.
وفي كثير من األحوال تراهن 
احلكومات علــى صبر وحتمل 
شعوبها واســتعدادها ملواصلة 
احتجاجاتهــا بل ويركب بعضها 
عجلة العناد وتتعقد األمور أكثر 
القمع  الفوضى فيحــدث  وتعم 
وتســيل الدماء وتصل األوضاع 
لنهايات غير سارة. وبذلك تكون 
احلكومات لم تخلق املعارضة فقط 
بل ساعدت على االنقالب. واملؤسف 
أن احلكومات ال تتعظ من بعضها 
حيث تسمع الدول مبا يدور حولها 
في بلدان أخرى من أحداث لكنها 
ال حترك ساكنا لتالفي األوضاع 
املشابهة عندها قبل أن يستفحل 
األمر، فتبقى مستمرة في غيها 
وقد قيل فــي احلكم العربية إن 
»العاقل من اتعظ بغيره« لكن من 
الواضح أن من يعمل في قمة الهرم 
احلكومي في كثير من البلدان ال 

ميتلك العقل كي يتعظ.
ونقال إلــى حالنا في الكويت، 
فصرخات نبذ الفساد احلكومي 
الغاضبة  بل مظاهرات اجلماهير 
التــي عانت مــن وطأته جتري 
على أعتــاب الكويت لكن ذلك لم 
يحرك شعرة في رأس حكومتنا 
ولم يغير من أسلوب تعاطيها مع 
األمور ولــم تتجاوب مع دعوات 
اإلصالح. لقد تعالت أصوات الناس 
هنا بالشكوى من الفساد وتأخير 
اإلجناز وسوء األداء واحملاباة في 
التعيينات والتنفيع غير القانوني 
وعدم تطبيق القانون وهي جميعا 
أمور ال يصعب حلها وحلحلتها، 
فقــط حتتاج إلى قرار شــجاع 
وحكيم. فانقلب كثير من الناس 
إلى معارضني للحكومة ومتذمرين 
من تردي أدائها حيث مضت سنون 
عديدة والشعب يئن من تدهور 
األوضــاع ويطالــب باإلصالح 

وتطبيق القانون والعدالة.
واآلن جلأ الشعب إلى النزول 
إلى الشارع وبشكل صامت وسلمي 
لعل الصوت يطرق أسماع احلكومة 
بشكل قوي كي تنتفض من غفوتها 
وتبادر إلــى إيقاف التدهور قبل 
الغضب  إلينا عــدوى  تنتقل  أن 
اجلماهيري )خاصة ونحن نشهد 
الشعبي  يوميا مظاهر االحتجاج 
حوالينــا ومواقــف احلكومات 
املختلفة في االستجابة لها(، وحينها 
يكون ال مناص من التمرد ورمبا 
االنفالت وتكون احلكومة هي التي 
دفعت بالشعب للعنف والتمرد كما 

دفعته للمعارضة.
فهل تفعلها احلكومة وتستمع 
بجدية لقول الشارع الكويتي بعد 
أن فقد ثقته مبن لم يحملوا همومه 

ولم يجسدوها.
مطالبات الشعب الكويتي ليست 
بالصعبــة وال هي بالغامضة فما 
ضير احلكومة لو بادرت بالعمل 
اجلدي على إرضائــه وحتقيق 

متطلباته؟
حفظ اهلل الكويت وشعبها من 

كل مكروه.

يقول: )ولدي( يدرس في 
احدى املدارس اخلاصة التي 
اعتاد عليها وعلى أجوائها منذ 
بداية دراسته باملرحلة االبتدائية 
الى  مستمرا بها حتى وصل 
الفصل الثاني عشــر )الرابع 
الثانــوي( وبحكم تطور بناء 
شخصيته اكتشف أمرا غريبا 
يتعلق بسلوك بعض املدرسني 
التعامل  وموظفيها، فمعايير 
بني الطلبة واملدرسني وبعض 
املدرسة وحتى عامل  إداريي 
املدرسة حتكمه هوية من هو 
)أبوك( أو ابن من أنت؟ فإذا كان 
الطالب ابن متنفذ فله السمع 
والطاعة واملكانة املتميزة بني 
ابن أحد  الطــالب، وإن كان 
كبار املسؤولني فنصيبه من 
التقدير كبير وكذبته )صچ( 
الطلبة واللعب  وحتايله على 
)املاصــخ( معهم ال يعدو عن 
أنه غشمرة، والتباهي والتكبر 
املدرســني واحلضور  على 
الى املدرســة متأخرا طويل 
الشعر ذي هندام فظ مشبع 
باألوساخ ال يعرف لالحترام 
دربا يعتبرونه تصرفا صبيانيا 
ال ضرر منه، واحداث الفوضى 
ســلوك برأيي قابل للتفاهم 
والتسوية وال يعتبر خطأ ولن 
يضر بسير العملية التربوية 
وأن خير طريق حلل املشاكل 

مع )اعيال الهوامير( االحترام 
ومنحهم درجات النجاح وبناء 
جسور قوية للعبور للدراسة 
اجلامعية بسهولة ويسر فيقدم 
أولياء أمورهم الشكر إلدارة 
املدرســة على إتاحة الفرص 
الذهبية الستكمال )عيالهم( 
أن  الدراســة اجلامعية دون 
يتكفــل أي )هامــور( منهم 
بدفع فلس واحد.. يكمل: أما 
ولدي وألنه ابن شخص عادي 
فقد التمس تلك الفروقات في 
املعاملة بينه وبني أقرانه ممن 
هم بنفس مستواه ليفكر مبا 
هو آت: في أحد األيام وحتت 
وطــأة التمييز البغيض بينه 
وبني عيال املتنفذين والهوامير 
وجترؤ أحد األساتذة علية يوما 
بتوبيخه أمام الطلبة دون أن 
يرتكب ذنبا أو فعال يستحق 
املغلظ ليصل  التعنيف  عليه 

ذروته عندما انفجر ولدي قهرا 
صارخا بوجه ذلك املدرس قائال 
ملاذا ال )تهاوش( الطالب فالنا 
فهو من أخطأ واعتدى علي، 
)مالك شغل  املدرس  له  فقال 
وخلك فــي حالك( فرد عليه 
ولدي وقال للمدرس بل ألنه 
ولد فالن الذي يرعبك ويرعب 
إدارة مدرســتك )وتخافون( 
تكلمونه وتوجهون جل جام 
غضبكم علينا بســبب عدم 
وجود سند و)ظهر( لنا، فأجبره 
املدرس على السكوت وقبول 
العقوبة والتوبيخ أمام الطلبة 
وبعد مــرور يومني تكرس 
خالله شعور ولدي باالضطهاد 
والتمييز والظلم والتفرقة بينه 
وبني الطلبة املتنفذين آباؤهم 
بالفصل  وخــالل تواجــده 
فكر في عمل شيء يخلصه 
بينه  بالدونية  الشــعور  من 

وبني الطلبــة اآلخرين الذين 
يتمترسون وراء أسماء آبائهم 
الرنانة، فجاءته فكرة ولدت 
من رحم الــذل والقهر الذي 
كان يشعر به، باختصار شديد 
تقــوم فكرتــه بتكليف أحد 
أصدقائه بإشاعة مقولة بأنني 
أنا يا )أبوه راح أنزل انتخابات( 
مجلس األمة القادم. يقول ابني، 
وعليه.. انتشرت تلك اإلشاعة 
مثل النار بالهشيم وإذ بتغير 
سريع استجد بسلوك وتعامل 
املدرسني معه وباألخص ذلك 
املدرس الذي قــام بتوبيخه 
الطلبة مع تغير  أمام  وإذالله 
كلي فــي املعاملة حتى إدارة 
املدرسة وحارســها األمني 
التمــس منهــم طريقة أكثر 
احتراما وتقديرا لشخص ابني 
ومن يسير معه من أصدقائه 
حتــى أن يومــا افتعل ابني 
خالفا )هوشه( وكان هو من 
اعتدى على طالب، وبدال من أن 
يعنف وتطبق ضده إجراءات 
تأديبية انقلب املوضوع على 
الطلبة اآلخرين )وطلع( منها 
بسهولة. بعدها أدرك فهم ابني 
أن املجتمع طبقات، والناس 
درجــات، واألســر حتكمها 
فروقات، وحناجرنا تصدح 
باألصوات وفــق ترانيم من 

الهجمات والصيحات!!

إنني أؤمن بأن اهلل في حلظة 
معينة في حياتي سيعطيني 
املمكنة ولذلك  النتائج  أفضل 
سأركز اليوم على النعم التي 
منحتها في حياتي وسأركز 
النافعة فقط،  على األشــياء 
سأقدر أنوار هذا العالم وظالله 
وسأتلقى بامتنان هبة الوعي 
املميزة وسأالحظ كيف أدرك 

العالم وأحدد دوري فيه.
الداخلي يتطور  إن وعيي 
دائما: أين أقف اآلن؟ إلى أي 
مدى وصلت في الطريق الذي 
اخترته حتــى لو لم أر نتائج 
فورية خارج نفسي؟ فهل أشعر 
بأنني أمنو في الداخل؟ سأواجه 
اليوم هذه األســئلة وأسأل 
بصدق أين أقف؟ ســأختبر 
وعيي ليس كمجرى لألفكار 
وإمنا كإمكانية ألصبح ما أريد 
أن أكون، سأنظر إلى قيودي 
وحدودي بنية حتطيم القيود 
والتوسع إلى ما هو أبعد منها.

إن احلياة تتجه دائما من 
الثنائيــة إلى الوحــدة: أريد 
االنتماء اليوم، أريد أن أشعر 
أن  أريد  باألمن واالستقرار، 
أكون مدركا لألشــياء مثلما 
يجب أن تكون ببســاطة من 
دون موانع أو رغبات سوف 
أقدر تدفق احلياة على ما هي 
عليه ذاتي احلقيقية، سأنتبه 
إلى تلك اللحظات من األلفة مع 
نفسي، إنني أعتقد أنه يجب 
أن أشعر بأنني والطبيعة كيان 

واحد ثم أتسع روحيا إلى أن 
يتالشى كياني في االتصال 
باهلل خالقي وخالق كل شيء 

من حولي.
إننا نحتاج ألن ننفتح على 
قوة التطــور ألنها حتملني 
إلى حيــث أريد، لذا ال بد أن 
أخصص للتفكير على املدى 
للحياة  الطويل ألحذ رؤيتي 
ولكي أطبق تلك الرؤية وأريد 
لرؤيتــي أن تتضح من دون 
عناء، فهل يحصل هذا؟ إذا لم 

يكن كذلك فأين أبديت مقاومتي 
سأنظر إلى األفكار والقناعات 
التي يبدو أنها غالبا ما تشدني 
إلى الــوراء فهل أعتمد على 
اآلخرين بدال مــن أن أكون 
مســؤوال عن تطوري؟ وهل 
سمحت لنفسي بالتركيز على 
املاديات على حساب الروح؟ 
وفــى احلقيقة إننــي اليوم 
سأعيد تكريس نفسي للوعي 
الداخلي ألنه سبيلي احلقيقي 

نحو الكمال.
إنني على يقني بأن العقل 
املشتت ال ميكن أن يقودني إلى 
املعرفة احلقيقية ولكن ال بد لي 
من استخدامه طوال الطريق 
فماذا تعني املعرفة حقا بالنسبة 
لي وما التجارب املتكاملة التي 
ميكن أن أعود إليها اليوم لكي 
أمتكن من اإلحساس باملعرفة 
ولكي أعرف الفرق بني أن أكون 
متناعما مع نفســي وبني أن 

أكون مبعثرا بال روح؟
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جتاوب اثنان فقط اختارا كلمة 
»وحشتني« ولم يختر أي شخص 
الكلمتني األخريني، قلت له نعم: 
ألن كلمة وحشتني هي األسهل! 
وتلك هي طبيعة النفس البشرية 

يثقل عليها االعتذار والشكر.
الفعل  فواصل: غالب ردود 
تعجب وتساؤل لم تقومون بذلك 
السعادة«  فنجيب »نحن ننشر 
سألته: هل قمتم بنشاط مماثل 

سابقا؟!
قال: نعم.

قلت: هل كلها ميدانية؟
فأجاب: البعض منها ميداني 
ومنها نقوم بــه على صفحتنا 

على »الفيسبوك«.
تامر سالمة  األخ األســتاذ 
عجــزت الكلمات عــن ترجمة 
شــكري وامتناني، فما تقوم 
به عمــل رائع يبث روح احملبة 
وصلة الرحم والتعاون والسعادة 
بني النــاس، أنتم مثال ألب وأم 
صاحلني حتاوالن تنشئة طفل 
ســوي يربى على العطاء وحب 
السعادة  أدخلتم  اآلخرين، حقا 
إلى قلبي وأرسلتم له سهام األمل 

بغد مشرق مفعم باخلير.

ما يختارونه ويقولون كلمة من 
ثالثة:

٭ األولى: وحشتني.
٭ والثانية: أعتذر.
٭ والثالثة: شكرا.

وضعنا الصقة بتلك الكلمات 
واملكافأة املخصصة لكل كلمة 
منها علــى عربة آيس كرمي، لم 
جند تفاعال جيدا، فقررنا الذهاب 
نحن إليهم، ونقوم بنشر السعادة 
بأنفسنا، طلبنا من صغيرنا توزيع 
شوكوالتة على جميع املوجودين 

فقط لننشر السعادة.
مضينا وقتا طويال نســأل 
املــارة واجللــوس، منهم من 
بينما  لــم يهتم،  اعتذر ومنهم 

ملعرفة ما يجري ومن هذه األسرة 
اجلميلة التي اقتطعت من وقتها 
ووضعته في عمال رائعا مثل ذلك! 
انتظرت حتى انتهوا من نشاطهم 
ثم انطلقت وراءهم مسرعة حتى 
ال أفقدهم وأخســر تلك اإلثارة 
والروح الرائعة التي قابلتها اليوم، 
ناديتهم فجاءوا إلّي ملبني، قلت: 
حقيقة أدهشــني ما بدر منكم، 
يا له من عمــل جميل رائع، إن 
إليكم  التعرف  كان في اإلمكان 
ومعرفة ما حتاولون فعله، رحبوا 
بذلك وبعد التعرف، حتدث األب 
قائال: قمنا بتجربة وهي محاولة 
تعريف الناس معنى وقوة تأثير 
الكلمة، عن طريق مهاتفة شخص 

كان الطقس ساحرا فتذكرت 
الذي أعشق مجالسته  صديقي 
والتحــدث معــه دون صوت، 
شعرت به يداعب مسامعي ويراود 
إليه.. فانطلقت  للذهاب  روحي 
مسرعة ألشبع حنيني وألبي نداء 
صديقي، وبعــد أن انتهينا من 
حديثنا املطول كعادتنا، جلست 
الغروب ومالصقة  أتأمل حلظة 
الشمس بلونها األحمر اجلذاب 
طرف وجه صديقي اخلالب، تلك 
اللحظة التــي تخلق في الروح 
راحة وطمأنينة مع نسمة الغروب 
اللطيفة الهادئة التي تأخذك لعالم 
اجلمــال والتأمل لصنع اخلالق 

العظيم.
ثم على حني غرة مني تقرب 
إلّي طفل صغير وأعطاني قطعة 
»شــوكوالتة«! بابتسامة رقيقة 
رســمت على وجهــه البريء، 
ســمعت والده الذي كان يقف 
على مسافة ليست ببعيدة يقول: 
»نحن اليوم ننشر السعادة« ثم 
تابعوا طريقهم! حقيقة هذا املوقف 
األول من نوعه الذي أشهده في 
حياتي، وتلــك اجلملة التي هز 
صداها أعماق دواخلي دفعتني 

حديث اخلاطر

»نحن اليوم 
ننشر 

السعادة..!«
fatmaalosily@gmail.comفاطمة العسيلي


