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ذات يوم ســألت أحد اإلخوة العرب 
األعزاء، ملاذا العمل احلكومي لديكم متأخر 
عن الركب؟ فقال هناك أسباب كثيرة من 
فســاد إداري ومالي وغيرها، ولكن أحد 
العمل  هذه األسباب تكمن بعقليات قادة 

احلكومي باملؤسسات.
فقلت له كيف؟ فأجاب: «بص حضرتك» 
عندما تتحــول (االختالفات) املهنية وفي 
وجهات النظر إلى (خالفات) شخصية بينهم 
هنا تكون املعضلة، فبهذه العقلية لن نتقدم.

ويكمل: عندما تكون عقلية الندرة هي 
الطاغية عند هؤالء (القادة)، فحتى أجنح 
البد لغيري أن يفشل، فبدال من التركيز 
على النجــاح من خالل حتقيق األهداف، 
يكون التركيز بالتصيد على أخطاء الطرف 

اآلخر، وبهذه العقلية أبدا لن نتقدم.
وعندما يتحــول الـ (لوبي) من مهني 
ولتمرير مشاريع مهمة أو إيقاف مشاريع 
ليست ذاي جدوى، إلى (لوبي) شخصي 
يجتمعون لتمرير مصاحلهم الشخصية، 
وإرضــاء غرورهم الزائف، ولتســويق 
انفسهم، على حساب غيرهم، فبهذه العقلية 

لن نتقدم.
وعندما تتحول االجتماعات من أماكن 
لوضع النقاط على احلروف والتخطيط، إلى 
اجتماعات لالستعراض وإثبات شخصياتهم 
املنقوصة، وتصفية حساباتهم على حساب 

العمل، فبهذه العقلية أبدا لن نتقدم.
القيــادي أن الوزارة  وعندما يظــن 
أو املؤسســة أو اإلدارة أصبحت عزبته 
الشخصية وينســى انه مبنصب مؤقت 
الناس وتســيير أعمالهم، فبهذه  خلدمة 

العقلية أبدا لن نتقدم.
وعندمــا تتحول بيئة العمل من بيئة 
تقاس على اإلنتاجية إلى بيئة تقوم على 
القيل والقال، والتحول من مناقشة األفكار 
إلى مناقشــة األشخاص، فبهذه العقلية 
أبدا لن نتقدم، وراح أخوي العربي يسرد 
املواقف ويسوق األمثلة تلو األمثلة. فقلت 
له كفى، وأدركت حينها ملاذا واقعنا منذ 
سنوات يشــابه واقع دولة هذا العربي 
املسكني، وأعتقد يقينا أننا إن لم نلحق 
أنفسنا ونعي ما يحدث لدينا سنلحق بهم! 
وعيدكم مبارك وتقبل اهللا طاعتكم، واسأل 
اهللا أن يكشف عنا هذه الغمة ويرفع عنا 

البالء والوباء.

بيت الشعر الذي جاء كعنوان للمقال 
هو مطلع قصيــدة للمتنبي هجا فيها 
كافور االخشــيدي حاكم مصر في تلك 
الفترة عندما خرج من عنده ولم يحصل 
على مراده، هرب من مصر وهو يشعر 

بالضيق واحلزن.
اليوم العالم بأسره يعاني من ڤيروس 
كورونا وكذلك البلدان اإلسالمية وشعوبها 
التي تعودت على استقبال شهر رمضان 
الكرمي بطقوس وعادات وتقاليد متنوعة 
ال شك أنها حرمت منها ومن أهم شعيرة 
وهي الصالة باملساجد، وال شك أنه شعور 
مؤلم ومحزن فرضته الظروف، وكان األمل 
والرجاء أن ينتهي هذا الشــهر الفضيل 
ويأتي العيد ببشــرى وانفراجة، ولكن 
بقــي احلال كما هــو وال اعتراض على 

مشيئة اهللا.
طبيعي نحن لن نشــعر مبا شعر به 
املتنبي ألننا وهللا احلمد نعيش بأمن وأمان 
ورخاء، رمبا كنا في السابق نذهب لألهل 
واألقارب للسالم والتهاني والتبريكات 
وبعدهــا نذهب للمتنزهــات واملطاعم 
وغيرها، هذا مــا تعودنا عليه وكل هذا 
سيعود باملستقبل بإذن اهللا وكل ما حدث 
ال شك انه مقدر علينا، ولعله يكون مبنزلة 
درس لنا نســتخلص منه بعض العبر 
في حياتنا من خالل ترك الســلوكيات 
والتصرفات التي كانت تصدر بالسابق 
من البعض من صرف وبذخ على أمور 

ثانوية وكماليات زائدة عن احلاجة.
عرفنا أيضا من خــالل هذه األزمة 
العلم والتعليــم وأهمية الصحة  أهمية 
لإلنسان وكيفية احملافظة عليها بالوقاية 
والنظافة واالمتنــاع عن تناول األكالت 
والوجبات الســريعة اخلارجية املضرة 
بالصحة، اليوم كل شيء عندنا متوافر 
ونستطيع أن نخلق أجواء الفرح والبهجة 
في بيوتنا باالجتماع مع أسرنا الصغيرة 
وتبادل السالم والتهاني بالعيد مع أقاربنا 
وأصدقائنا من خالل وســائل االتصال 
املختلفــة، األهم هو التزامنا بالتعليمات 
التهاون أو  واإلرشادات الصحية وعدم 
محاولة كسر احلظر واإلضرار بأنفسنا 
وباآلخرين، ذهــب الكثير ولم يتبق إال 
القليل وستكون األيام القادمة أجمل بإذن 
اهللا وعيدكم مبارك وعساكم من عواده.

الوباء  الناجتة عن  معاجلة احلاالت 
فيما لو ارتفعت وتيرة انتشــاره، 
وواهللا إن روحــا واحدة أغلى من 

مليون دينار.
< < <

ليترك املجلس احلكومة تعمل اآلن 
وتقود دفة مشهد مواجهة معاجلتها 
أزمة كورونا، وبعد ان تنجلي الغمة 
يبدأ مبحاســبتها، ولكن ليس قبل 
ذلك، حتما ليس بطريقة استعراضية، 
ألنه ال ينفع أبدا أن يتم تسييس أزمة 
كورونا، بل ال يصح أن يتم تسييس 

اجلائحة من قبل اي نائب.
< < <

قد ال يكــون ملجلس األمة دور 
واضح في ظــل أزمة كورونا التي 
تقود مشهدها احلكومة، ولكن هذا ال 
يبرر ممارسة التسييس خاصة في 
ظل كارثة عاملية.. مو وقته يا جماعة.

كانــت هناك بعــض احملاوالت 
املتواضعة من بعض املؤسســات 
املصرفية لكنها لــم تف بالغرض. 
أن  الشــامل  املفروض بعد احلظر 
البنوك واملؤسســات  تخصــص 
املصرفية جزءا كبيرا من حمالتهم 
اإلعالنية لتثقيف الناس بطرق التعامل 

املالي اإللكتروني.
الدروس كثيرة لكن مع األسف 
ال يتسع املجال لذكرها لكن أود أن 
أختمهــا مبوضوع التعليم عن بعد 
فقد كان احلظر الشامل فرصة ذهبية 
لــن تتكرر إلعطاء طلبــة املدارس 
واجلامعــات نبذة عنه باســتغالل 
بقائهم في البيوت وبدء برنامج مكثف 
حتى لو قصير للبدء بتوعية طلبة 
املدارس لهذا النوع من التعليم وجذب 
اهتمامهم له بطرق ذكية وجذابة حتى 
إذا احتجت أن أفرضه عليهم الحقا 
يكون شبه مألوف لديهم.. لكن هذا 
قدرنا خاصة في مجال التعليم العام 

فنحن ملوك الفرص الضائعة.

خلل فهو بنا نحن ان جعلنا اخليط 
واملخيط بيــد أي كان. التعميم لغة 
اجلهالء وهنــاك الكثير من اإلخوة 
املصريني الذين يتعرضون لإلهانات 
ويســكتون من أجل لقمة العيش، 
وأخالق الكويتيني ليست بعنصرية 
وما يحدث اليوم له انعكاسات سلبية 
خطيرة إذا لم يتــم إيقافها وتهدئة 
الطرفني، ولم نر من احلكومة تطبيق 
تهمة اإلساءة لدولة شقيقة، التي ال 
أتفق معها في األصل، لإلساءات التي 
حصلت فهذا األمر يدعو للتساؤل، من 
هي الدول الشقيقة بنظر احلكومة؟

٭ آخر الكالم: التكويت ال يتم بشخطة 
قلم من أجــل إرضاء فالن وعالن. 
إلنهاء خدمات الوافدين يجب إبالغهم 
لثالثة أشهر حتى  وإعطاؤهم مهلة 
يستطيعوا أن يدبروا أمورهم وليس 
في هــذا العمل بطولــة وانتصار 
التكويت ولكن  للشعب. لسنا ضد 
ضد أن تتم األمور بدون خطة إحالل 
زمنية ال تهضم حقوق املوظفني وال 

تؤثر بسير العمل!

يتوجهون ملمارسة رياضة املشي ال 
يريدون ما يعكر مزاجهم أثناء املشي 
سواء من الكالب وتهجمهم على املارة 
أو عدم النظافة واملشي على البراز 
الذي قد ال ينتبهون لوجوده. نحن 
اآلن في أزمة كورونا والنظافة مهمة 
للمحافظة على الصحة، إذ أشار أحد 
األطباء البيطريني إلى أن براز الكالب 
الطفيليات والتي من  يحتوي على 
املمكن أن تنتقل لإلنسان باإلضافة 
إلى العديد من البكتيريا كالساملونيال 
والديدان التي ال ترى بالعني املجردة 
والتي قد تنتقل لإلنسان أيضا. فلذلك 
البد من إقــرار غرامة مالية أو أي 
عقوبة أخرى ملن يصطحب كلبه أو 
أي حيوان آخر معه أثناء املشي ودون 
إزالة برازه بعد تبرزه لنحافظ على 
صحة الشعب ونظافة البالد وتكون 
الرياضة في مكان خال من البكتيريا 

والطفيليات.

اآلنية أو الســابقة على مناقصات 
وقــرارات متعلقــة مبواجهة أزمة 
كورونا قد تعطل مشاريعها خاصة 
التي قد تنفذ  املشــاريع الصحية 
املئات بل اآلالف من األرواح فيما 
لو انفرطت سبحة املنظومة الصحية 
الطبية إلى درجة معها ال تستطيع 

احلواالت املصرفية وهذا األمر يقع 
على عاتق احتاد املصارف الكويتية 
الذي هو املعني األول بنشــر ثقافة 
التعامل املالي اإللكتروني بني املواطنني 
فلم نالحظ أي جهود سابقة في هذا 
املجال والنتائج كانت أنه أثناء احلظر 
الشامل (ابتلشت) الكثير من األسر 
الكويتية بـ (حنة) العمالة املنزلية فيها 
من عدم قدرتها على حتويل رواتبها 

ألهاليها في بالدهم.

االتهام نستنتج منه أحد األمرين.
أما ان الكويتيني أصحاب القرار 
ال يفهمون فــي عملهم ويوافقون 
على ما يطرحه املستشار فقط من 
غير تفكير، أو أن الكويتي املسؤول 
ال يحب أبنــاء بلده ويريد االنتقام 
منهم، وكال االفتراضيني غير صحيح. 
فبمثل هذه االدعاءات نسيء ألنفسنا 

أكثر مما نسيء لآلخرين.
عيب ما يتم ممارسته من عنصرية 
وادعاءات بهذا الشكل، وان كان هناك 

اهتمام بنظافة املكان؟ وكذلك عدم 
اصطحاب الكالب املســعورة التي 
ميكــن أن تتهجم علــى اآلخرين 
وتؤذيهم؟ ومن ال يلتزم بإزالة براز 
احليوانات التي يصطحبها معه يجب 
عليه دفع الغرامة املالية مباشرة أو 
أن يتم منع اصطحاب احليوانات في 
هاتني الساعتني للمشي خاصة ان من 

بعد انقشاع أزمة كورونا ثم يحاسبها 
كيفما يشاء ويستجوب كل وزرائها، 
بل ويستجوب رئيس مجلس الوزراء 
لو أراد، ولكن بعد أن نصل إلى بر 

األمان ولكن ليس قبل ذلك.
< < <

محاولة فرض مجلس األمة للرقابة 

الذي يحرج عليه إلى صاحب الشاحنة 
الذي ينقله.

درس آخــر تعلمناه من احلظر 
الشامل هو تأخرنا سنوات ضوئية 
في التعامل املصرفي اإللكتروني وهنا 
أقصد عامة الشعب وليس املؤسسات 
املصرفية، فغالبية الشعب ال توجد 
عنده ثقافــة الدفع «أون الين» فقد 
تعود في أغلــب معامالته بالذهاب 
للجهة نفسها سواء البنك أو مؤسسات 

الظلم واحلق.
ملــن يفكر ولو قليــال بوظيفة 
املستشار ودورها في املؤسسة هي 
باختصار تقدمي املشورة واخلبرة 
أو املسؤول. ولكن  العمل  لصاحب 
يصر البعض على أن املستشار هو 
صاحب القرارات في مؤسسات الدولة 
ويرسم قرارات لصالح أبناء جنسه، 
وهــذا تصور غير صحيح ألنه من 
يوافق على هذه املشورة ويحولها 
لقرار أو قانون هو كويتي ومن هذا 

كيس معه لتجميع البراز بعد انتهاء 
الكلب من ذلك حتى ال يشوه جمال 
بالده ويحافظ على نظافتها، خاصة 
أن النظافة عنصر أساسي للحماية 
من جميع األمراض. فلماذا ال يتم 
وضع غرامات مالية ملن يصطحب 
أي حيوان معــه ويترك برازه في 
الشارع أو املمشى وبني املارة دون 

في ظل جائحة كورونا ال يوجد 
أي دور ملجلس األمة، وهذا ما جعل 
النيابيــة ضد احلكومة  التحركات 
مؤخرا تأخذ طابع اخلصم خاصة فيما 
يتعلق ببعض قراراتها االقتصادية 
واألخرى املتعلقة مبواجهة كورونا، 
وهذه التحــركات النيابية، وصلت 
إلى حد التلويح بتقدمي استجوابات، 
السياسي،  للعب  ولألمانة ال مجال 
أو تسييس مواجهة كارثة، قد تقع 
احلكومة باألخطاء خالل مواجهتها 
التي عصفت بأعظم  لهذه اجلائحة 
دول العالم، ولكن لألمانة ما تفعله 
احلكومــة وما فعلته وما تفعله كله 
يصب في صالح حماية البالد والعباد.

< < <
مجلــس األمة يجــب أن يترك 
الســلطة التنفيذية تعمل ويراقبها 
وال بأس أن يترك رقابته الحقا ملا 

أول يوم في احلظر الشامل ظلت 
عشــرات األطنان من اخلضراوات 
والفواكه الكويتية املنشأ في مزارعها 
وفي شبرة كبد الرئيسية والسبب كما 
فهمت من الكثير من اإلخوة املزارعني 
أن الذين يحركون ويبيعون ويزايدون 
على تلك اخلضراوات هم من غير 
الكويتيني، بل واألسوأ من ذلك هم 
ليسوا ذوي اختصاص، يعني ليست 
مهنتهم املكتوبة على البطاقة املدنية 
بل هم نظام (من كل قطر أغنية) فيهم 
مدرس الرياضيات وفيهم البنشرجي 

وفيهم سائق التاكسي وهلم جرة.
لهذا السبب عندما أتى احلظر لم 
يتجرأ هؤالء على طلب تصريح من 
احلظر لكي يبيعوا وينقلوا ويزايدوا، 
على أي أساس أعطيك تصريحا لتبيع 
أو تزايد أو تنقل خضراوات وأنت 
مكتوب في بطاقتك املدنية حالق؟!.
هذا األمر يجب أن يفتح عيوننا 
على أمننا الغذائي والبدء بتكويت كل 
أطراف التعامل فيه بدءا من الدالل 

بعد موجة الهجوم على إخواننا 
املصريني باتهامهم انهم أهل مشاكل 
ويســيطرون على وظائف متعددة 
بالدولــة ومنها وظائف مثل وظيفة 
املستشــار، تداول املغردون أسماء 
الدولة  مستشــارين مصريني في 
ومت اتهامهم بأنهم من يسيطر على 
القرارات في الكويت من وزارة العدل 
وديوان اخلدمة املدنية الدور الثامن 
حتديدا وغيرها من وزارات في الدولة. 
وحتى أحد املستشارين املعروفني 
لم يسلم من  بتميزهم وإخالصهم 
موجة الكراهيــة والذي لم يحترم 
لعدة  البعض ســنه وال خدماتــه 
مؤسســات بالكويت، هذا وناهيك 
عن تداول راتبه وغيرها من األمور 
التي وصلت إلى الفجور باخلصومة 
فقط إلثبــات أحقية قضيتهم وهي 
طرد املصريــني من الكويت، حيث 
مت عمل وسم في تويتر لهذه العبارة 
العنصرية، ولألسف يتداولها بعض 
احملامني الذين يعلقون شعار العدالة، 
رغم أنهم يفترض بهم أن يفرقوا بني 

الرياضة وبانتظام قد  ممارسة 
حتمي من أمراض القلب ولذلك فقد 
مت السماح للجميع مبمارسة رياضة 
املشي ملدة ســاعتني خالل احلظر 
الكلي أثناء أزمة كورونا حلمايتهم 
من األمراض املزمنة، وهناك العديد 
ممــن ميارســون هــذه الرياضة 
ويستمتعون بها. ولكن البعض قد 
يصطحب الكالب معهم ملمارسة هذه 
الرياضة ومع األسف فقد رأيت عند 
اصطحابهم حليواناتهم يجعلونها 
تتبرز بالشارع وفي املمشى وأمام 
اجلميــع ودون إزالة هــذا البراز 
أن بعض  وأوساخهم، هذا بخالف 
الكالب قد يحاول التهجم على املارة 
وهذا يشكل خطرا على املارة وخاصة 

األطفال.
وعند ســفري للخارج الحظت 
أن من ميارس الرياضة ويصطحب 
كلبه معه فإنه يحرص على توفير 

في الصميم
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«أبشر باخلير»

أرجوحة

د.مناور بيان الراجحي

رائدات صنعن أجياًال

احلكمة سراج العطاء

الشيخ د.أحمد حسني محمد

إلــى متى هذه العمالة املنتشــرة بني ضواحي البلد 
دون حســيب أو رقيب؟ إلى متى نكون نحن املواطنني 
حتت رحمــة أصحاب النفوذ ذوي البطون املنتفخة من 
حلوم البشر ومعاناتهم؟ إلى متى واحلكومة متخاذلة مع 
املتنفذين أصحاب النزوات واجلشــع غير احملدود؟ إلى 
متى يضيع حق العامل البسيط بيننا ويجف عرقه دون 

مقابل؟ إلى متى ومتى ومتى؟!!
كل املواطنني واملقيمني والنواب واحلكومة يشتكون 
من العمالة السائبة ومشاكلها وخطورتها على أمن البلد 
واقتصاده! الكل يشتكي وال يعمل شيئا ملاذا؟ ألن املتنفذين 
أكلة حلوم البشــر ال يخافون وال يستحيون، بل نحن 
الذين نخاف ونستحيي من ســلوك الذين ال يساوون 

جناح بعوضة عند رب العاملني. 
هل يعقل إجبار أصحاب املشــاريع الصغيرة على 
احتواء وتشغيل هذه العمالة السائبة، ويترك دون عقاب 
من جلبهم إلى أرض الوطن؟ هل يعقل في القرن الواحد 
والعشرين وفي بلد مثل الكويت، فيها احلرية الدميوقراطية 
واحلرية التعبدية، وتعتبر من أغنى بلدان العالم أن تكون 
جتارة الرقيق فيها بغطاء قانوني؟ وهل يعقل أن يكون 
بيننا بشــر يُظلمون ويعذَّبون ويهانون دون أن نحرك 

ساكنا؟ اهللا املستعان. 
حتت قبة البرملان قبل عقد من الزمان تقريبا، خاطب 
أحد النواب احلكومة متسائال عن شخص يدعى محمد 
البنغالي الذي قبض عليه ثــالث مرات في موقع واحد 
(جليب الشيوخ) وبجرم واحد (الدعارة)، يتساءل النائب 
من املستفيد من هذا املدعو الذي يحجز نساء في أقفاص 
حديدية ويجعل منهن مومســات؟ يتساءل النائب وأنا 
أتساءل أيضا أين الدوريات وهيبة األمن؟ إلى متى نسكت 
عن هذا العبث بأمن الوطن واملواطن؟ فهل أنت مشاركة 
بهــذه اجلرمية يا حكومة؟ يروي لنا قصصا كثيرة عن 
هذه العمالة الســائبة، ومن أطرف هذه القصص سرقة 
بلكات الكهرباء والكيابل وكل شيء ينباع، مثل غطاوي 
املناهيل وغيرها، التي تنباع على عينك يا تاجر في سوق 
أمغرة احلرة املنتفخة بحاجات الوطن واملواطن املسروقة؟ 
يا حكومة، العمالة الســائبة   خطر   على كل الشرائح 
االجتماعية واالقتصادية في البلد والذي أخطر منهم هو 
هذه الفئة الضالة الظاملــة املجردة من حب اهللا والوطن 
و.... ! أمتنى من أصحاب القرار تنظيف البلد من جتار 

اإلقامات، ألنهم أخطر علينا من جتار املخدرات. 
عيدكم مبارك يا أهل الكويت جميعا، ربي يحفظكم 
ويبارك لكم في حالكم ومالكم وأبنائكم، ان مفهوم التكافل 
االجتماعي ما هو إال جزء بســيط مما يحث عليه ديننا 
اإلسالمي، بل كل األديان السماوية واملفاهيم الفلسفية 
الكونية حتث على هذا الســمو من التعامل بني احملتاج 

والقادر. 
أخيرا: تخيل عزيزي القارئ وضعك في يوم من األيام 
بحاجة إال من يخفف عنك هموم الدنيا وكربها، وأنت في 
قمة تفكيرك وانزعاجك من وضعك النفسي واالجتماعي 
واملالي، يأتيك اتصال من قمة الهرم ومن علو الســمو 

يقول لك، «أبشر باخلير».

في عاملنا اإلســالمي مازال البعض يخنق احلقائق 
متخيال أنها متــوت ويحاول اغتيال الذكريات ويطمس 

بصمات شخصيات لكن دون جدوى.
إن عمليات تزوير الشخصيات قائمة على قدم وساق 

لكن البريق ال يكون للصدأ بل للذهب االبريز.
إن االســتغراق في إثارة اجلدليات وصناعة األوهام 
تثقل عقول الناس وتشــغلها عن البحث احلر واإلبداع 
احلقيقي ولذا لن حتظى مبجتمع متقدم او أفراد متميزين 
أبدا فإن احلرية والعلم هما اللذان يبنيان احلضارة وليس 

التشرذم وفقا لبورصة املصالح واأليديولوجيا.
أمتنى أن تعتدل املسارات في مجتمعاتنا لكي ال تسير 

بنا قاطرات الفحم إلى نقطة الالعودة.
لقد ســعدت بثالثة كتب أرسلها لي الصديق العزيز 
الدكتور علي الديري وهو مثقف بحراني متميز ذو تراث 
ثر ومتألق تتحدث كلها حول رائدات تناساهن الدهر، إنهن 
نسوة علمن أجياال من بنات وأبناء البحرين القرآن الكرمي 
والتاريخ ومكارم األخالق فــي زمن لم يكن فيه تعليم 
أكادميي حديث وفي ظل ظروف حياتية معيشية صعبة 
للغاية إال أن تلك النســوة الطاهرات قدمن كل ما ميلكن 
من أجل خلق جيل ذي إنسانية راقية وذي أخالق رفيعة 
وإحساس كامل بكرامتها التي أبى اهللا إال أن مينحها لكل 

مخلوق في الكون.
لقد كانت جداتنا أديبات برعن في فن اخلطابة وفي 
الشعر والنثر والتاريخ ولقد كن يجسدن النموذج الراقي 
للمعلمة املربية امللتزمة مبنهج واضح ومحدد ولقد كان 
الصبر رائدهن في ذلك كله تقول إحداهن (الصبر ليس 

حروفا ومفهوما تتناقله الكتب بل جتربة حياة).
لقد واجهن احلياة بحق لكن جتربتهن النسوية تتميز 
بأنها لصيقة بالهموم احلقيقية في احلياة وليس بالتافه 
وبالغرور بشهوات النفس الزائلة ولذلك فلقد صنعن حياة 
جديرة بالتقدير ويذكرها األحفاد مهما بعدت بهم الديار.
يقول صديقي الذي كتب ســيرتهن في درر ثالث: 
«اإلنســان كائن مبدع يحول كل شــيء يعتمل فيه إلى 
شكل فني يبلغ عن جرح غائر فيه أو يروي حكاية جرح 
في ال وعيه» وهذه حقيقة فاإلنسان كيان خطير وعتيد 
يصنع من الفشل جناحا مبهرا ومن املوت حياة خالدة كما 
يصنع من احلزن واأللم آماال عظيمة وصندوق موسيقى 

تفرح القاصي والداني.
لقد كانت جداتنا الطاهرات يسطرن بقلم عشق الطيبني 
الطاهرين أســفارا وألواحا من وصايا فريدة من نوعها 
بثت القدرة في القلوب وصنعت بالســمو مناذج ينبغي 

أن يسمع عنها كل ذي روح.
اننا ما زلنا وسنظل نتعلم منهن اإلباء وسمو النفس 
فإنهن احلركة النسوية احلقيقية وهي وان تنساها البعض 
إال أنها تفرض وجودها مهما تقادمت السنون ألنها متجذرة 

في كل روح طيبة.


