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القدمي  التاريــخ  تعلمنا مــن 
واحلديث أن الــدول التي تتكون 
لدى شعوبها آراء كثيرة ومتناقضة 
وفيها من األنانية الشخصية املدمرة 
ما يفوق اخليال والواقع، بأنها أي 
الدول تتالشى مع «هبّت» رياح سواء 
مستوى جوي منخفض أي من داخل 
األجواء احمليطة بها أو مستوى عال 
متحجر ال يدرك التيارات اخلطرة 
التي ستكون لها تأثير على البالد 
والعباد جميعــا. باألمس القريب 
الغراء  طالعتنا جريــدة «األنباء» 
مبانشيت (٥ دوائر بصوتني) وهو 
املقترح الذي سوف يناقشه النواب 
األفاضل هــذا الصباح حتت قبة 
البرملان، انني أرى موضوع دوائرنا 
االنتخابية قد كشف عن املصالح 
الشخصية البعيدة عن الوطنية التي 
بالصراخ  تتهافت علينا أصواتهم 
املرير، لقد دارت فينا الدوائر إلى 
أبعد مــا كنا نتوقع حتى اختلطت 
الوطنية بالعصبية القبلية والطائفية 
واحلزبية والفئوية جميعا وال ندرك 
ما هــي هويتنا بالضبط ألســنا 
مسلمني؟ ألســنا كويتيني؟ ألسنا 
ألسنا...؟  ألسنا...؟  أسرة واحدة؟ 
بأن  يا حكومتنا  وألسنا...؟ أرجو 
تأخذي موضوع الدوائر االنتخابية 
باجلدية وليس بالهزلية الواضحة 
لدى جميع أفراد الشعب. نعم لقد 
اتضــح لدى املتابعــني واحملللني 
السياسيني بأنه ليست هناك عدالة 
في تقسيم دوائرنا االنتخابية، وهذا 
الرأي قد يسبب كثيرا من املتاعب 
واملشاكل االجتماعية في املستقبل 
املظلم لبالدنا في ظل هذه الظروف 
التي حتيط بنا من كل االجتاهات 
واملستويات. يا حكومة حني نختار 
أو نعدل نظاما انتخابيا معينا، البد 
أن نسأل أنفسنا ماذا نريد حتقيقه؟ 
أو جتنبه؟ وبصــورة أدق ما هو 
نوع البرملان املنشود؟ أو احلكومة 
القادمة؟ ثم نقرر بعد ذلك أي نظام 

انتخابي نريده. 
ومن أجل حتقيق هذا املشروع 
اإلصالحي للممارسة الدميقراطية، 
والعهد اجلديد يجب أن نعيد النظر 
(الدوائر االنتخابية  في تقســيم 
وعدد األصوات) مبا يجسد الوحدة 
انتظار،  الوطنية ويعززهــا دون 
واملسألة ليست أقلية أو أكثرية، بدواً 
أو حضراً، شيعة أو سنة، فاإلسالم 
ديننا يأمرنا باملساواة بني الناس وال 
يفرق بينهم حسب العرق أو األصل 
أو القبيلة أو العائلة ودستور الدولة 
أيضا ينص على ذلك (مادة ٢٩)، لذا 
يجب أن يكون التقسيم االنتخابي 
على نحو يؤمن باملساواة النسبية 
بني الدوائر االنتخابية من حيث عدد 
السكان، فالفوارق السكانية الكبيرة 
بني دائرة وأخرى تتعارض مع مبدأ 
الدميقراطية املنشــودة، والعكس 
صحيح فاملســاواة بــني األعداد 
الســكانية في الدوائر االنتخابية 
يحقق في النهاية العدالة املنشودة 
واإلصالح الشامل. فهناك حل واحد 
يا حكومة يصلح لكل زمان ومكان 
وهو حل جذري لهذه املشكلة التي 
تتفاقم كل عقدين من الزمان وحتتاج 
إلى تعديل، انها حســبة النســبة 
والتناسب على عدد احملافظات (ست 
دوائر) وتقسيم النسبة املئوية لعدد 

نواب احملافظة: 
عدد الناخبني ÷ عدد نواب األمة 

= الناجت.
الناخبني في احملافظة ÷  عدد 

الناجت = عدد نواب احملافظة.
ومن قواعد هذا النظام االنتخابي 
يكون لكل ناخب عدد من األصوات 
تصل إلى ثلث عدد النواب املقررين 
االنتخابيــة، وكل ما زاد  لدائرته 
الناخبني فــي احملافظة زاد  عدد 
عــدد ممثليها فــي مجلس األمة 
إيجابيات  والعكس صحيح، ومن 
هذه القاعدة بأن جتعل املنافسة بني 
النواب متواصلة ومستمرة خوفا 
لفقدان كل منهم مقعده البرملاني، 
ونضمــن أيضا: (قيــام برملاني 
ذي صفة صادقة، تعزيز شرعية 
التشريعية والتنفيذية،  السلطتني 
تشــجيع قيام حكومة مســتقرة 
وفعالة، تنمية حس املسؤولية إلى 
أعلى درجة لدى احلكومة والنواب) 

فهل من مستمع؟

التقيت قبل بضع سنوات مع د.عادل الزايد بأحد الفنادق 
في شارع احلمراء ببيروت على بوفيه اإلفطار نحو الساعة 
٨:٣٠ صباحا، وقال للتو عدت من رحلة غوص منذ الســاعة 
السادسة صباحا، فهي هواية لطيفة أستمتع بها عند السفر 

حيث يوجد متسع من الوقت، وأماكن جديدة أستكشفها.
ودار حوار لطيف حول حبه لالستكشاف والرحالت، مشيا 
على األقدام تارة، وبالدراجة تارة أخرى، وهي هواية مقرونة 
بالتدريب واملعرفة والقراءة والثقافة، وليست مبنية على ترف 
فكري، بقدر االســتزادة العلمية وسعة األفق. لذا،أجده مليئا 
بالثقــة بالنفس فيما يقول، كيف ال وهو استشــاري الطب 

النفسي الذي خسرته كلية الطب بجامعة الكويت.
إن ممارســة أي هواية لدى الفرد تعــزز الثقة والصحة 
النفســية لديه، رجال كان أم امرأة، كبيرا أم صغيرا، عاملا أم 
مثقفا أم بســيطا، غنيا أم متوسطا أم فقيرا، متدينا أم غير 
ذلك، لذا جند كبار الزعماء ميارسون هوايات خاصة بهم، كل 
وفق قدراته البدنية والذهنية واحلركية، فهذا األمير تشــالز 
أمير ويلز ولي عهد بريطانيا ميارس رياضة البولو والرسم، 
والرئيس الروســي بوتني ميارس رياضة التنس واجلودو، 
والرئيس حســني مبارك كان ميارس رياضة االســكواش، 
والســلطان عبداحلميد الثاني النجارة، واملغفور له بإذن اهللا 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، كان ميارس 
القنص بالصقور وصيد السمك، وكذا بعض الرموز االجتماعية 
مثل العم عبدالعزيز البابطني وحبه للقنص واألدب، والشيخة 

سعاد الصباح وحبها لألدب والشعر.. وهكذا.
وينبغي نشر هذه الثقافة بني أجيالنا، وأن تأتي متأخرا خير 
من أال تأتي، فلنشجع أبناءنا كل وفق ميوله وقدراته.. أوالدا 
وبنات، ولتكن لهم أكثر من هواية منزلية وخارجية، فالهواية 
ليست محصورة بالرياضة فقط، بل أعتبر الرياضة مفتاحا 
للحفاظ على الصحة العامة أكثر منها هواية مســلية، فهناك 
الرسم والقراءة والكتابة والتصميم اليدوي وبرامج احلواسيب 
وما أكثرها، والزراعة وصيد السمك والقنص وتربية املاشية 
بأنواعها، والتصوير الفوتوغرافي والڤيديو، والتمثيل واخلطابة 
واإلذاعة، واخلياطة والتطريز والطبخ، وقيادة الدراجات الهوائية 
والنارية والرياضات بأنواعها، وتصليح السيارات واآلليات، 
حتى انك جتد بعضهــم قد وصل إلى مرحلة االحترافية في 

الهواية التي ميارسها، ويقدم االبتكارات اجلديدة.
وهناك هوايات متارس بشكل منفرد، وهوايات جماعية، 
وكل له ميزته ونقل اخلبرات من اآلخرين، واالستمتاع اجلماعي 
مبمارسة الهواية، مثل فرق الدراجات النارية، ومشروع «واثق» 
لتعزيز القيم في املدارس، وفرق إعادة التدوير.. وغيرها، وكلها 
ثبت علميا دورها في تعزيز الصحة النفســية لدى ممارس 
الهوايــة مهما صغرت أو كبرت، فرديــة أو جماعية، وتعزز 
الثقة بالنفس والقدرة على اإلجناز، وعدم الشــعور بالفشل 

أو الهوان أو االتكالية.
لذا، مطلوب من مؤسسات الدولة دعم مثل هذه الهوايات 
وتسهيل ممارستها عند احلاجة، ورعاية املؤسسات االستثمارية 
لها ماديا، وتشجيع مؤسسات املجتمع املدني لها معنويا ومكانيا، 
فبتعزيزها تقل املشاكل االجتماعية والسلوكية السلبية لدى 

أفراد املجتمع، وخصوصا التنمر.
مــارس هواية تعزز الثقة لديك والصحة النفســية مهما 
كانت، وابدأ من اآلن لو كنت غير ممارس لها، فستشعر بالفرق 
الكبير لديك ولدى من تتعامل معه، وال تستسلم ألي إحباط، 

واستمتع بها وادع لي.

خالل ورشة عمل نظمها مكتب األونروا في غزة، حتت 
عنوان «دعــم األونروا في اخلطوط األمامية ـ الوصول إلى 
الفئات األكثر ضعفا»، بالتنسيق مع املكتب اإلقليمي للمنظمة، 
حول التحديات الصحية جلائحة كورونا، اســتمعنا لبعض 
القصص املؤملة واألرقام املفجعة عن التحديات الصحية التي 
عاناها القطاع، خاصة بعد وصول اإلصابات إلى الذروة أواخر 

أغسطس املاضي.
ورغم اجلانب املظلم للجائحة وآثارها، إال أن لها جوانب 
مضيئة تشــكل فرصة ألهل القطاع تشرفت بذكرها خالل 
مداخلتــي، فعلى الرغم من األرقام الصادمة واملؤملة ملعدالت 
البطالة التي وصلت إلــى ٨٠٪ بني اإلناث و٦٠٪ بني الذكور، 
واألزمات املستمرة في االحتياجات األساسية كاملاء والكهرباء 
بســبب احلصار املضروب على القطاع منذ أكثر من عشر 
ســنوات، إال أن هناك جهات كثيرة قد كيفت نفسها وتبنت 

العمل عن بعد!
تشمل هذه اجلهات عددا من املؤسسات احلقوقية والتعليمية 
واإلغاثية داخل قطاع غزة، إلــى جانب العاملني في القطاع 
التكنولوجي لصالح مؤسسات خارج القطاع، ويبدو اتباع هذا 
النهج مبنزلة فرصة ذهبية ألهل القطاع لتحسني أوضاعهم 
بعد أن أصبــح العمل عن بعد مألوفــا ومقبوال وأصبحت 
املؤسسات الصغيرة شبه دولية باالنتشار العاملي ملوظفيها 

الذين يعملون عن بعد!
وال يعنــي ذلك أن أهل غزة هــم املطالبون فقط بعرض 
خبراتهم والسعي للبحث عن فرص العمل عن بعد، بل ينبغي 
على املنظمات والشــركات أن تضع أهل غزة نصب عينها 
ضمن خططها للتوظيف اخلارجي، معتمدة حل «العمل عن 
بعد، وجزء من الراتب»، والذي كنت قد تكلمت عنه بإسهاب 
في مقال سابق! كما أن دول اخلليج التي تتواجد فيها أعداد 
كبيرة من العمال الوافدين، والذين يشكلون عبئا في تواجدهم 
اجلسدي، السيما في الدول صغيرة املساحة، أدعى بأن تفكر 
جديا ببرامج توظيف مؤسسية ضخمة حتدث أثرا مستداما.

لقد عايشــنا جميعا في الشهور األخيرة ظروف احلجر 
الصحي ملواجهة جائحة كورونا، وحتولت حياتنا إلى سجن 
شبيه بذلك الذي يعيش فيه أهل غزة، ولكن البعض منا استمر 
في أعماله املكتبية وأصبح بيته في احلجر في منزلة مكتبه 
بالعمل، وهذا دافع لنا ألن نضع املشــاريع التنموية وسبل 
حتسني العيش ألهل القطاع في قمة األولوية باالستفادة من 

جتربتنا قبل أن ننسى.

وتعودهم، فــإن رضخت ورضيت 
وتعاميت، عن وقاحة تصرفاهم معك، 
فتأكد أنه مع مــرور الوقت واأليام، 
سيجعلونك تشك حتى في نفسك! وملن 
يا ترى؟! وملاذا؟! ألشخاص لألسف ال 
يساوون شيئا، وال قيمة لهم، رأوك 
متشبثا بهم، ومستمرا بكل سهولة في 
وصلتهم، وكأن شيئا لم يكن، لذلك 
هم ضمنوا وجودك، ولهذا السبب لم 

يضعوا اعتبارا لك.
دعهم وشأنهم وأكرم نفسك عنهم، 
وإذا لزم األمر وشــعرت بأنك مجبر 
على ذلك فسّطح عالقتك معهم، وضع 
حدودا لهــم ليعرفوا حقيقة قدرهم، 
وليتأكدوا أنك أعطيتهم فوق الالزم.

يقال: «ضع الضفدع على كرسي 
من ذهب سيقفز للمستنقع الذي اعتاد 
عليه»، وهكذا هم بعض البشر، ال ترفع 
من شأن شخص ال يستحق، شخص 
منافق أذل نفســه بسلوكه وحديثه 

وتعامله مع اآلخرين.

وأنت كعادتك تصدقهم! ألنك بتصرفك 
هذا، وكأنك تعطيهم مجاال واسعا بأن 

يتمادوا وبصورة مستمرة عليك.
كما أن عليك أال تنس أن مثل تلك 
الصادرة منهم، والتي ال  التصرفات 
متثل سوى شخصهم ونقصهم، قد 
تزعزع نوعا ما مــن ثقتك، كرامتك، 

قيمتك وكيانك.
فــال ترضخ ذاتك فيمــا بعد لهم 

هم ال يستحقون أن يكونوا جزءا من 
حياتك، كونهم ال يناسبونك، بليدين، 
غير مبالني حلســن تصرفك وكرم 

أخالقك معهم.
لذا كل ما عليك فعله هو أن تتركهم، 
وتصبح بعيدا عنهم، وإياك أن تسمع 
ما يكررونه لك، من اختراعهم لألعذار 
املعقــدة، الكاذبة، واملليئــة بالدناءة 
واألنانية، وكل ماهو سيئ وخسيس، 

األكادميية، والعموم في كلية الشريعة 
يعلم ذلك، والطالبات قدمن ما يثبت 
للعمادة بالصور واإلمييالت ما يثبت 
أنه أبلغهن بأنهن جميعا راســبات، 
ولكن العمادة لألسف لم تأخذ بهذا، 
وسيتم إصدار قرار باعتماد «الباس» 
نهاية هذا األسبوع وبذلك يضيع جهد 
كورس كامل على طالبات اجتهدن 
بسبب مزحة يجب أن تتم احملاسبة 
عليها، أو علــى األقل أعيدوا احلق 

لصاحباته.
< < <

األمر أيضا موجه إلى وزير التربية 
ووزير التعليم العالي الرئيس األعلى 
للجامعة د.سعود احلربي ليستفسر 
عما حدث في كلية الشريعة وآذى 
بناتنا وهدد مســتقبلهن وأنا على 
يقني بأنه سيعيد احلق إلى الطالبات 
باتصال هاتفي منه ميكن أن ينهي 
مأساة أكثر من ثالثني طالبة تسبب 

فيها دكتور مبزحته الثقيلة.
أما إداريا فتفاهموا مع دكتوركم 
براحتكم، نحن نريد العنب ال رأس 

الدكتور.

سيجعل التركيز على طرح القضايا 
الشعبية أكثر من اخلاصة وبنسبة 
أكبر من النظــام احلالي، واحملاولة 
لسن تشريعات وقوانني ذات جودة 

أفضل مما هو عليه اآلن.
وأعتقد أن الصوت الواحد وفق 
نظام القوائم النسبية مع وجود عتبة 
للنجاح هو النظــام األمثل، والذي 
البرامــج االنتخابية  يعتمد علــى 
والعمل اجلماعي ويعزز من فرص 
محاسبة القوائم على حتقيق أهدافهم 

وبرامجهم.
وهذا هو النظام املعمول به في 
املتقدمة واملتطــورة والتي  الدول 
استطاعت النهوض والتقدم، وكما كنا 
السبّاقني في الدميوقراطية واحلريات 
وتراجعنــا، أمتنى أن نعاود التقدم 

مجددا في العهد اجلديد.

اعتمــاده، وعندما حاولت الطالبات 
انه يستحيل  إبالغ املسؤولة هناك 
أن تلجأ طالبــة حاصلة على درجة 
عالية الستخدام «الباس» وأن اخلطأ 
خطأ الدكتور، إال أن املسؤولة رفضت 
متاما وأبلغتهن بأن عليهن تقبل ما 
حصل وأنه ما من شيء ميكن عمله 

من أجلهن.
< < <

الدكتور صاحب املشــكلة لديه 
مشــاكل من هذا النــوع، أي لديه 
سوابق في مثل هذا النوع من املزحات 

ليس هو احلل أو الطموح للوصول 
الى اإلصالح املنشود، لكنه سيكون 
بال أدنى شك أفضل من النظام احلالي 
من خالل حتسني جودة مخرجات 

مجلس األمة.
رفع عتبة النجاح في االنتخابات 

يبلغهن بأنه «يتغشمر» وقام بسحب 
أو إلغاء الدرجات التي شاهدنها وأبدلها 
بدرجات طبيعية مبتوسط «B» لعموم 
الطالبات، وهنا ووسط هذه املفاجأة 
لهذه الغشــمرة األكادميية البايخة، 
قامت الطالبات مبحاولة إللغاء «الباس» 
لنيل استحقاقهن من الدرجات التي 
أعادها الدكتور «أبو دم خفيف» إلى 
السيستم، ولكن جميع محاوالتهن لم 
يقبلها النظام، وعندما توجهن للعمادة 
وبعضهن مع أولياء أمورهن رفضت 
العمادة إلغاء «الباس» بحكم أنه مت 

بعد عدة محاوالت وجوالت، عزز من 
خالله االصطفاف القبلي والطائفي 
في مختلف الدوائر وأعاد الفرعيات 
إلى الواجهة بعد أن مت القضاء عليها 

في مجلس فبراير ٢٠١٢.
ندرك أن نظام الصوتني املقترح 

دكتور على عيني وعلى راسي، 
أكادميي هم على عيني وراســي، 
وتدرس في كلية الشريعة.. يا سالم.. 
ذلك أفضل وأفضل، بس أن تتسبب 
مزحتك في خلخلة مســتقبل أكثر 
من ثالثني طالبة فأنت هنا تستحق 
أن تتم محاسبتك إداريا على األقل، 
وعلى مدير اجلامعة أن يقوم بفتح 
حتقيق بهذه املزحة التي رمبا تقضي 
على مســتقبل بعض الطالبات من 

صاحبات املعدل املتدني.
< < <

ما حدث في كلية الشريعة ال ميكن 
الســكوت عنه يا د.فايز الظفيري 
بصفتك مديرا جلامعة الكويت حاليا، 
فقد قام دكتور في كلية الشــريعة 
بإبالغ الطالبات بأنهن راسبات في 
مادته وقــام برفع الدرجات، وعليه 
قامت الطالبات وعددهن نحو الثالثني 
بعمل «باس» ملادته، أي جتاوز للمادة 
حتى ال حتسب درجتها ضمن درجات 
معدلهن، وبعد أن عمدت الطالبات إلى 
هذا احلــل املنطقي والعقالني، قام 
الدكتور بإرسال رسالة عامة للطالبات 

يطالب عدد من نواب مجلس األمة 
في دور انعقــاده اجلديد واألخير 
النظام  مبناقشــة قانون تعديــل 
االنتخابي، بعد أن مت سحبه من جلنة 
الداخلية والدفاع التي لم تنظره أو 
تناقشــه وتعاملت معه بإهمال وال 

مباالة وأقبرته!
أن تصل متأخرا في نهاية املجلس 
خير من أال تصل أبدا، وأعتقد جازما 
أن النظام االنتخابي يجب أن يتغير.
أن الصوت  ولكن اجلميع يعلم 
الواحد قد أوجد واقعا من املصالح 
للعديد من النواب الذين وصلوا الى 
املجلس من خالله، وهذا األمر سيخلق 
معارضة طاحنة ضد تعديل النظام 
االنتخابي من قبل املستفيدين منه.

وللحق نقول ال يختلف اثنان على 
أن النظام احلالي الفردي أثبت رداءته 

كثيرون هــم من حتــاول قدر 
املســتطاع أن تكســبهم، وتشتري 
بالغالي والنفيس خواطرهم، ساعيا 
إلى إرضائهم، ومحاوال فهمهم ومعرفة 
احتياجاتهم، سواء كانت تلك االحتياجات 
(معنوية أو مادية)، هذا بخالف احترامك 
الشديد لهم، ما يجعلك جتهد نفسك 
كثيرا وبشكل دائم لتتعمق فقط بعاملهم.
وكثيرون هم أيضا من تبتعد عن 
كل ما يؤذي مشــاعرهم ويجرحهم 
ويخدش إحساســهم عل وعسى أن 
يكون ما فعلتــه وحتملته يثمر في 
أعينهم، لكن في املقابل تفاجأ بأنك ال 

جتني إال الرماد املتطاير منهم.
لذلك ضعهــا قاعدة في عقلك: ال 
تندفع دائمــا وبقوة جتاههم، وضع 
نصب عينيــك دائما تلك املقولة: «ما 
أكثر الذين نسعى إلى رضاهم، ننسى 
أنفسنا ألجلهم، وفي النهاية لألسف 
جند أنهم ال يستحقون ذرة من ذرات 
احترامنا وحبنا لهم»، أي مبعنى أصح: 

منهمرة على وجهي دون أن يعيقها عائق. 
وأخذت أجلد نفسي وأعتصر عقلي باحثة عن األسباب وهل 
هناك من عالج، وعن ماهية تلك احلالة التي أنا عليها واملدى الذي 
ميكن أن تصل إليه، لم أعلم ماذا أفعل، شــعرت بعجز تام كأنني 
مت إعطائي مخدرا، لكن ذاتي لم تهدأ ولم تكف عن جلدي وإيالمي، 

نعمة هي أم نقمة، رحمة أم عذاب؟ اســتحييت من نفســي 
وأخــذت أواري وجهي وانتابني رعب هز كياني بعد أن اختنقت 
بالدموع حد خروج الروح، شعرت كأن حبال أحاط برقبتي وأخذ 
يعتصرها، في تلك اللحظة وددت لو أن األرض تنشق وتبتلعني، 
وأخذ عقلي يفكر في ذلك السؤال املؤلم الذي نزل على مسامعي 

كأنه سياط مغموسة في سم خانق.. 
هل ستنسني اليوم الذي تلدين فيه فلذات أكبادك؟!

بــدوت كأنني فقدت قدرتي على النطق، من عمق وقوة التيه 
واأللم الذي اجتاح دواخلي، شــعرت بأنني قد سقطت في بحر 
هائج مظلــم، أخذت أمواجه الثائرة تتخاطفني وتلطمني مبياهها 
الباردة املاحلة بعنف وغضب حتى شــوهت جسدي الذي بدا لي 

عاريا فاحترقت روحي من اخلزي والتعذيب. 
 أخذت أسأل نفسي ماذا حل بي؟! 

كيف لي أن أنســى تواريخ وأياما وأحداثا ليس من الطبيعي 
أن تنسى؟! 

هل هذا مرض أم تقصير؟! أم ماذا؟! 
شــعرت بدواخلي تصرخ ودموع اخلوف واحلسرة احلارقة 

شــعرت بإرهاق شديد كأنني كنت أسابق فرسا جامحا وتفوقت 
عليه، وجدتني أحاول الهروب برغبتي في النعاس واخلروج من 
ذلك املوقف الذي يعد أصعب املواقف التي مررت بها في حياتي. 
للمرة األولى أشعر بالعجز والضعف واخلزي والتقصير في آن 
واحد، وكلها مشاعر غاية في األلم، يا إلهي أسألك العون في الصباح، 
وجدتني أبحث عن أطعمة ومشروبات لتقوية الذاكرة والتي منها 
ما أتناوله بالفعل لكن دون عادة. بفضل من اهللا ال أخشــى شيئا 
فــي هذا العالم إال هو، فقط ال أحب أن أوضع في موقف املقصر 

أو املهمل في حق اآلخرين. 
وقد شاركتكم تلك املشكلة لثقتي بأن هناك آخرين يعانون منها 
مثلي، وذلك بغرض االنتباه واإلفادة واملشاركة، أعلم أن منكم من 
سيضحك وهناك من سيشعر بالسوء أو سيحزن من نفسه مثلي، 
فما لنا إال أن نقول: احلمد هللا أوال وأخيرا، وما علينا إال السعي في 
أن نرتقي لألفضل كي ال نشعر بالتقصير جتاه أنفسنا أو الغير.

وأختم مبقولة األديب جنيب محفوظ: «احلياة فيض من الذكريات 
تصب في بحر النسيان، أما املوت فهو احلقيقة الراسخة». 

واهللا املستعان. 

في سياق احلياة

رماد متطاير!
فاطمة املزيعل

حديث اخلاطر

أمواج 
النسيان

فاطمة العسيلي

احلرف ٢٩

حدث
في كلية الشريعة 
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مقبرة القوانني!
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