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بيئات العمل الحالية ليست مناسبة للمرأة السعودية العاملة
معظم بيئات العمل الحالية التي تستقطب
المرأة السعودية العاملة في أكثر النشاطات
ً
ليست مناسبة لـلـمــرأة ،حيث تقع فــي أماكن
ُ
غير مناسبة ،وتخضع ال ـمــرأة فيها لسلطة
ً
العامل الوافد الذي قد يكون أقل تأهيل منها

بصفته «ابن السوق» وأقدر على التعامل مع
َ
أهـلــه ،كما أن الـحــاجــة الـمــاســة الـتــي أخرجت
ه ـ ـ ــؤالء الـ ـفـ ـتـ ـي ــات ل ـل ـع ـمــل تـ ـع ــد سـ ـب ـ ًـب ــا آخـ ـ ـ ًـرا
الضطهادهن وهضم حقوقهن .ولذلك يجب
ً
ً
حقيقيا للمرأة
على المسؤول إذا أراد تمكينا

ً
أن تكون الوظيفة التي تحصل عليها مالئمة
لها من جميع الجوانب ،كما يجب أن يتأكد
الـمـســؤول أن هــذه الوظيفة لـلـمــرأة تــم نقلها
«وافدة» وليس من
عامل
من
«وافد» أو عاملةٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مواطن آخر.
ٍ

كانت الصور حتى زمن ليس ببعيد تمر برحلة
وجدانية من عين المصور ليد مسؤول التحميض
في االستوديو؛ الذي كان في األغلب يعلق
صورًا دعائية بألوان فاقعة تدل على أن عهد
األبيض واألسود انتهى.
للتواصل مع الكاتب

ُ
«أتمتة» الحياة

حريث
الريشة
مازن الرمال

r.abuzaid@saudiopinion.org

رأي:
ٌ
ثمة قـلــق يـســاورنــا منذ لحظة اسـتـخــراج الفيلم مــن قلب
الكاميرا خشية االحتراق ،إلى ولوجه غرفة التحميض ليبيت
ً
زمــنــا يـتــراوح بين ثــاثــة أي ــام إلــى أسـبــوع ،مــدة كــانــت كافية
ألن نحلم بأشكالنا فــي الـصــور لـيــا ،ثــم نـقــوم ِبـعـ ّـد الصور
المطبوعة ومقارنتها بإطارات «النيجاتيف» لنتأكد أن عدد
المطبوع مطابق لعدد المحمض.
من كان يظن أن الوقت الفاصل ذاك ،حفر تشكالت في وعينا
وطور مداركنا دون دروس في البرمجة العصبية وال دورات
في قانون الجذب وعلوم الطاقة ،وحتى في فهمنا لألشياء
التي تأتي دون انتظار ،بل وفي مدى تقبلنا وتكيفنا للقفزات
الخارقة من حولنا ،فالوقت الــذي كنا نحسبه بقلق من فقد
ولــو صــورة واحــدة أثناء رحلة تحميض «نيجاتيف» حفلة
عيد ميالد أو طلعة بر ،أسس لقيم عظيمة ليس أولها الصبر
وال آخرها الرضا.
ت ـخ ـيــل أن ج ـه ــاز ج ــوال ــك م ـش ـبــوك إلـ ــى «قـ ـب ــس» ال ـك ـهــربــاء
كالمعتاد ،قادمة عبر منافذ وممرات متشابكة خلف الجدران،
ً
يـهــب ف ــاص ــا نـفـســه م ــن «ال ـق ـبــس» ويـقـفــز إل ــى الـبـقـعــة الـتــي
تجلس فيها ،بمجرد أن التقط صوتك مناديا عليه؛ ويضيء
لك بــإضــاءة خافتة من اللون المفضل لديك ،لينبهك أنــه قد
استعد إلطاعة أمرك بمجرد ابتسامتك له.
تخيل ثالجتك ّ
توبخك بأشد مفردات اللوم ألنك نسيت طبق

كتبه نيابة عن فريق العمل خالد العمري

رحاب أبو زيد

سلطة فاسد منذ «  » ...الماضي ،أو لتذكرك باألضرار الصحية
للمشروبات الغازية التي تمأل بطنهاّ ،
تخيل لو اكتشفت بعد
ً
عدة أيام أنك لم تضطر للحركة مطلقا خالل أسبوع كامل ،إذ
بالهمس لألريكة ال تتحول إلــى سرير فحسب ،بل تنكمش
ّ
دون دهسك لتطير محلقة إلى حيث تريدها في أرجاء البيت.
اإلنـســانـيــة تتجه لحتفها ب ــاإلذع ــان لـمــا هــي فــي ظاهرها
اختراعات تسهل الحياة؛ ّ
يدعي أهل الصحة والحياة الطويلة
أنه تمت إضافة المقعد كأحد العوامل المدمرة للصحة على
ً
المدى البعيد ،جنبا إلى جنب التدخين والسمنة ،ويقصدون
الجلوس المقيم ،أي اإلذعان! ومصطلح األتمتة عند اللغويين
المتجددين يعني اإلشارة إلى اآلالت ذاتية التشغيل ،والتي
ستعلمنا نحيا بإذعان.
تـلـفـتـنــي م ــؤت ـم ــرات «إن ـت ــرن ــت» األشـ ـي ــاء وحــوك ـمــة ال ـعــالــم،
واحتفاؤنا باألشياء في تخليها عن معانيها ،أرجو أن يدرك
اإلنـســان أيــن ومتى يجب أن يضع الـحــد ،حــد الـحــرمــان ،حد
الـمـتـعــة ،ح ـ ًـدا لـلـهــوس العلمي والـتـقـنــي ،هــل عليه أن يــروح
للهوة ألنه يريد أن يكتشف مشاعر السقوط!.
الغريب أننا لــم نحول الحب إلــى شــيء يمكنه الـكــام ،ولم
ً
تقدما يذكر
نـطـ ّـوع األصــدقــاء لقبولنا كما نحن ،ولــم نحرز
على صعيد معالجة األخ ـطــاء النفسية الـتــي تنعكس على
تعامالتنا مع اآلخرين.

يكتبون في العدد القادم

جعفر الشايب

حسن مشهور

سلمي بو خمسين

عباس المعيوف

محمد الحمزة

محمد الراشدي
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ً
تغريدة مرفق
قرأت
بها فيديو ،يقول كاتبها:
ٌ
ٌ
سعودية عفا عنها
طالبة
قاض أمريكي تروي قصتها.
ٍ
ُ
قاض
قائال:
عليها
فعلقت
ٍ
غي ُر متجهم!.
للتواصل مع الكاتب
a.al-shammari@saudiopinion.org

َف ِكري في حَ ِّل
المشكلة
ُ

رأي:

َ
ظ ـ ـهـ ــرت ال ـط ــال ـب ــة ت ـه ــان ــي ال ـم ـن ـي ــع فـ ــي قــاعــة

الـ ـع ــداد ،ومـعـظـمـهــا ك ــان ــت ف ــي أوق ـ ــات م ــا بعد

المحكمة من خالل الفيديو الذي انتشر بشكل

الـظـهـيــرة ،فــأجــابــت بامتالكها بطاقة سنوية،

واســع ،والتي تدرس هندسة شبكة االتصاالت

فــرد عليها بــأن هــذه المواقف بـعــدادات ،فأقرت

في جامعة جونسون & ويلز.

قــولــه ،ثــم ذك ــرت لــه عــدم وج ــود مــواقــف خاصة

وقفت في المحكمة بسبب مخالفات مرورية
ع ــن وق ـ ــوف غ ـيــر ق ــان ــون ــي ،وفـ ــي ق ــاع ــة تـمـيــزت

حديث الصورة

أحمد مفتاح – كاتب رأي

بالسكان ،ووج ــود صعوبة فــي الحصول على
مواقف عامة.

بحسن تنظيمها وتجهيزاتها العالية سألها

فسألها ليتأكد بأنه ليس لديها موقف خاص،

القاضي فرانك كابريو مبتسما ،ودار بينهما
ٌ
راق ،قــاضــي محكمة بــروفـيــدنــس يسأل
ح ــوار ٍ
ٌ ُ
ب ـه ــدوء ،والـمـتـهـمــة تـجـيــب بــابـتـســام وث ـقــة ،لم
ً
ُيظهر القاضي انـفـعــال ،ولــم تكن المتهمة في

وسألها عن مكان إيقافها لسيارتها في المساء،

حالة قلق.

راب ــغ ,مدينة ال تتجاوز مساحتها  14000كيلو متر مــربــع ،يسكنها حــوالــي  92ألف
نسمة ،مدينة سياحية بامتياز ،ورغم كل ما فيها من مناشط وفعاليات وبنى تحتية إال
أن العديد من السعوديين ال يعلمون عنها الكثير ،الجميل في تلك المدينة هو تكاتف
القطاع الـخــاص فــي إرس ــاء بنى المدينة التحتية وإقــامــة المناشط فقد قــدمــت شركة
ُ
مصنع لها هناك ،العديد من البرامج والفعاليات
االسمنت العربية منذ أن انشئ أول
ٍ
ضمن مسؤوليتها المجتمعية فكانت «رابغ أجمل» والفعاليات الموجهة للشباب وكذلك
لألسر المنتجة كـ»طاهية رابغ» ،تلك المدينة تستحق الزيارة ويستحق داعموها الثناء
والتقدير.

عبداهلل الشمري

فذكرت أنها توقفها في المكان الذي حدثت فيه
المخالفة ،وبينت لــه أنـهــا تـكــون أثـنــاء النهار
بعدادات.
حكم القاضي بإلغاء الغرامات المترتبة على

ان ـ ـصـ ــراف ال ـق ــاض ــي إل ـ ــى م ـه ـم ـتــه األس ــاس ـي ــة

المخالفة األصـلـيــة ،ثــم خفض قيمة المخالفة
ً
دوالرا ،وأثنى
إلى النصف أي خمسة وسبعين

علم
بــواجـبـهــم عـلــى أكـمــل وج ــه ،فـقــد ك ــان عـلــى ٍ
دق ـيــق بـتـفــاصـيــل االت ـه ــام ،ولــديــه مـعــرفــة تامة

على تمتعها بسلوك ممتاز في مكان دراستها،
وأعاد النظر في الحكم ،فأعفاها تماما؛ بسبب

بحال وظروف المتهمة التي أقرت بمخالفاتها،

تكبدها لخسارة تصليح زجاج سيارتها.

ي ــؤك ــد وجـ ـ ــود م ـس ــاع ــدي ــن م ــؤه ـل ـي ــن ي ـقــومــون

وبينت األسباب التي كانت وراء ارتكابها لها،

أك ـ ــدت ت ـهــانــي ال ـم ـن ـيــع ل ـق ـنــاة ت ـل ـفــزيــون ـيــة أن

وأثـ ـ ــارت ب ــذك ــاء م ـعــانــات ـهــا م ــن ت ـص ــرف بعض

صــراحـتـهــا وصــدقـهــا كــانــا وراء حـكــم القاضي

ال ـس ـك ــان ،وت ـع ــرض زجـ ــاج س ـيــارت ـهــا لتكسير

بإعفائها.
َ ِّ
وقفة ..قال لها القاضي :فكري في حل مشكلة

متعمد.
ُ
ـات غـيــر
قـ ـ ــال ال ـ ـقـ ــاضـ ــي :ل ــدي ــك سـ ـ ــت مـ ـخ ــالـ ـف ـ ٍ

المواقف .إنه بدعوتها لها بالتفكير قد حملها

مــدفــوعــة ،تخص مخالفة الــوقــوف بعد انتهاء

مسؤولية البحث عن الحل بنفسها.

لم يكن أكبرنا ّ
سنًا يتجاوز الخامسة عشرة عاماً حينما غزا صدام حسين
ً
فطنة ليعلم حقيقة األمر وأبعاده وتداعياته،
الكويت ،ولم يكن أكثرنا
أن هذا ال ينطبق على صديقنا الذي ّ
إال ّ
كنا نلقبه بـ«الجنرال» حيث كان

عظيم الشغف بالجوانب األمنية والسياسية.
للتواصل مع الكاتب

k. alamri@saudiopinion.org

ُ
ُ
وصديقنا «الجنرال»
ذكريات «الحارة»
ً
ـؤال – بغض النظر عن
وك ــان يملك جــوابــا لكل س ـ ٍ
ً
ً
صحة هذا الجواب  -كما كان يملك تفسيرا عجيبا
لـكــل ح ــدث ،وك ــان م ــن روائـ ــع تـفـسـيــراتــه وعجيبها
ّ
للغزو الـعــراقــي للكويت أن مــن قــام بهذا الـغــزو هو
الجيش اإليــرانــي لكي يــورط الـعــراق! وال يذهب بك
ّ
ً
ً
الظن ّأيها القارئ الكريم مذهبا بعيدا ،فتظن أننا
ّ
ـدال ونـقــاش ،إال
كنا نسلم لــه بهذا التفسير دون ج ـ ٍ
ّ
معترض كانت تنهي
أن إجابته الشهيرة على كــل
ٍ
النقاش ،هذه اإلجابة السحرية هي قوله :اقرأوا كتاب
«بروتوكوالت حكماء صهيون» إذا لم تصدقوني.

رأي:

ّ
وبما أن هــذا الكتاب كــان يتسيد المشهد في تلك
ّ
األيام الخوالي ،وألن ال أحد من أولئك الفتية قرأ ذلك
ّ
ً
الكتاب ،كنا نصمت رغما عن كل شيء.
ٌ
ٌ
وكــان لصديقنا «الجنرال» طريقة بديعة في ربط
ّ
األح ـ ــداث ببعضها ،حـيــث يعتقد أن دع ــم الــرئـيــس

م ــا ذك ــرن ــي ب ـصــدي ـق ـنــا «الـ ـجـ ـن ــرال» ب ـعــد ك ــل هــذه
الـ ـسـ ـن ــوات ،كـ ــان اتـ ـص ــاال هــات ـفـ ًـيــا وردنـ ـ ــي م ــن أحــد
ّ
ُ
ّ
المعدين فــي قـنــا ٍة تصنف أنـهــا ذات مهنيةٍ عالية،
وق ــد طـلــب مـنــي ه ــذا ال ـم ـعـ ّـد الـجـهـبــذ عـمــل مــداخـلــة

األمريكي ريغان لعصابات الكونترا في «نيكاراجوا»

فــي أحــد الـبــرامــج الـمـبــاشــرة ،وحينما أجبته بعدم

ه ــو ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي لـتـحــالــف صـ ــدام حـسـيــن مع
ّ
االتحاد السوفيتي ورفضه للسالم مع إيران ،وألننا

كاف
اطالعي على الموضوع ،وعــدم وجــود تصور
ٍ
ُ
لدي ،صمت قليال ثم قال – ال فض فوه :يا أستاذنا

لم نكن نعرف عن كل هــذه األسـمــاء والمصطلحات
ّ
ً
ً
شيئا ُيذكر ،كنا نصمت هربا من اإلحالة على كتاب

خ ــذ ل ــك جــولــة ســريـعــة ف ــي «ق ــوق ــل» ق ـبــل الـبــرنــامــج

بروتوكوالت حكماء صهيون.

بعشر دقائق وتعرف كل شيء عن الموضوع .انتهى

خالد عوض العمري

نــص كــامــه -حـفـظــه ال ـلــه -وحـيـنـهــا ق ــررت أن أتــابــع
ً
مجموعة من المحللين في البرامج الشهيرة ،وكانت
ّ
نـتـيـجــة ه ــذه ال ـم ـتــاب ـعــة –ل ــأس ــف -أن اكـتـشـفــت أن
غالبية هؤالء المحللين ليس بينهم وبين صديقنا
ٌ
ّ
«الجنرال» فارق ُيعتد به ،كما تبين لي أن معظمهم
ٌ
ّ
المعد الجهبذ سالف الذكر «جولة
يعمل بنصيحة
ٌ
ظهور هش ،وغثاءٌ
ٌ
سريعة على أي محرك بحث» ثم
معرفي مخجل.
صــديـقـنــا «ال ـج ـن ــرال» ك ــان ي ـقــول :بـعــض ال ــرؤوس
تليق بالتيوس .يا لبراعته وحكمته!
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ٌ
حزمة من البرامج
انطلقت
الجديدة عبر قنوات
سعودية ،قبل أشهر،
تحمل طابع العصروروح
الشباب ،وقد تشرفت وقتها
بحضور حفل تدشين قناة ««sbc
السعودية ،بدعوة كريمة من
هيئة اإلذاعة والتلفزيون.

ٌ
قرية
يوم من األيام كانت هناك
في
ٍ
ُ
ٌ
بقرة يطعمونها
سكانها على
صغيرة ،يعيش
ٍ
ً
وجبنا
من خيرات األرض فتطعمهم حليبًا
ً
ولبنا ،وفي يوم من األيام كانت هذه البقرة
تشرب من زير الماء فانحشر رأسها بداخل
الزير ،وظلت عالقة به.
للتواصل مع الكاتب

للتواصل مع الكاتب

ٌ
ٌ
ثقافية يا
قناة
اإلعالم
وزير
َ
ِ

رأي:

خالد قماش

«اآلفـ ـل ــة» لـتـصــل إل ــى ق ـن ــاة ثـقــافـيــة فنية

ولعلنا إذ نبارك هذا االنفتاح اإلعالمي
ّ
الـمـمـنـهــج وف ــق رؤيـ ــة واعـ ـي ــة ،فــإن ـنــا كــنــا

شاملة ،في ظل توفر اإلمكانات والكفاءات

-كـمـهـتـمـيــن بــال ـشــأن ال ـث ـقــافــي -نـتــأمــل أن

البشرية .أو على أقــل تقدير تكون هناك

ت ـك ــون ه ـن ــاك ق ـن ــاة ث ـقــاف ـيــة ت ـن ـقــل الــوجــه

برامج ثقافية أسبوعية تعكس المشهد

ال ـم ـشــرق لـثـقــافـتـنــا ومـثـقـفـيـنــا وفـنــونـنــا

ال ـث ـق ــاف ــي والـ ـ ـح ـ ــراك ال ـم ـع ــرف ــي ف ــي شـتــى

وتراثنا العميق.
وأع ـت ـق ــد أنـ ــه م ــن خـ ــال ت ـج ــرب ــة ال ـق ـنــاة

مجاالت اآلداب والفنون ،ولنا في بعض
دول الـخـلـيــج كـسـلـطـنــة ُع ـم ــان أو عــربـيــا

الثقافية طيبة الذكر ،تستطيع «الــوزارة»

كمصر بقنواتها الثقافية المتخصصة

أن تتجاوز ذلك الطرح التقليدي في القناة

شواهد مضيئة ،ويكفي.

ُ
استمعت إلى قصيدة «يا
ثمانين عمري» للشاعر األمير
خالد الفيصل  -أطال الله
في عمره  -بمناسبة بلوغه
الثمانين ،نشرتها إمارة
منطقة مكة المكرمة على
مقطع فيديو.
للتواصل مع الكاتب

r.wabel@saudiopinion.org

ُ
اختيارك
زيف
ِ

رأي:

روان الوابل

ً
دارجا
كيف تختار عالقاتك؟ سؤال ليس

فالقوي والحقيقي ال ينكسر وال يتهشم

ألن ـنــا ال نـســألــه ألنـفـسـنــا وال نـفـكــر فـيــه،
وال يبدو واضـ ًـحــا لنا كيف هي املعايير

من «تويتر وال سناب» الحقيقي يتجاوز

ً
غالبا نجيب
التي تناسبنا في عالقاتنا،

القشور.
البد أن الخلل فينا وفي اختيارنا ،البد

بكلمات مبهمة.

أن املـشـكـلــة كــانــت ف ــي مـعــايـيــرنــا أو في

ارتياح أو قلوب التقت ..لكن لو كنا أكثر
ً
وعيا بأنفسنا وبمن هم حولنا ألدركنا

تعاملنا ،وفي طريقة اختيارنا للعالقات،
فيمن نعتبرهم مقربني ،هم في الحقيقة

ً
تماما ملــاذا نختار هــذا ومل ــاذا نقرب ذاك

أبـعــد مــا يـكــون عـنــا ،الـعــاقــات تختبرها

وملاذا نختلف؟.
ً
ً
ظاهريا ،لكن في
عفويا
نحن نتصرف

املــواقــف ،وحــن تنكسر مــن مــوقــف هش،
ٌ
ٌ
فـ ــذلـ ــك ي ـع ـن ــي أن ـ ـهـ ــا ع ـ ــاق ـ ــة هـ ـ ـش ـ ــة ،وأن

الحقيقة هناك أسباب ومـبــررات يتحرك

السبب في األساس الذي لم ينب بالشكل

وفقها عقلنا ال ــاواع ــي ،وعـلــى أساسها

الصحيح ولـيــس فــي السبب أو املوقف

نتصرف وإن لم ندرك ما هي.

الذي كسرها.

سؤالي في بداية املقالة يقودني لحديث

لذلك أعود لسؤالي في البداية ،وأسألك

املـ ـج ــال ــس ال ـ ــدائ ـ ــم ال ـ ـ ــذي يـ ـل ــوم «ت ــوي ـت ــر

وأسـ ـ ـ ـ ــأل نـ ـفـ ـس ــي دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا ،كـ ـي ــف ت ـخ ـت ــار
عالقاتك؟ كيف ّ
تقيمها؟ كيف تتأكد من

عــاقــات اعـتـقــدنــا بــأنـهــا قــويــة وأفـقــدتـنــا
أشـ ـخ ـ ً
ـاص ــا ظ ـن ـنــا أنـ ـه ــم أس ــاسـ ـي ــون فــي

اخ ـت ـي ــارك؟ سـ ــؤال ي ـح ـتــاج أن ت ـتــأكــد من
ً
تماما قبل أن تبدأ بلوم
إجابته وتعيه

ح ـيــات ـنــا ،ه ــي ف ــي الـحـقـيـقــة ف ـقــط أدوات

«التقنية» أو الحياة التي ازدادت سهولة

كشفت زيف ما كنا نظن أنه قوي ومتني،

وفضحت زيف اختيارك.

والـ ـ ــواتـ ـ ــس آب» وغـ ـي ــره ــا ب ــأن ـه ــا أن ـهــت
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ُ
فأتى أهل القرية مسرعين وحاولوا
أن يـخــرجــوا رأس الـبـقــرة مــن الــزيــر،
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى حـ ـي ــاة الـ ـبـ ـق ــرة دون
أذى والحفاظ على زيــر الـمــاء لكيال
ينكسر ،ولكن دون جدوى.
حكيم،
شخص
حاولوا البحث عن
ٍ
ٍ
ف ـل ــم ي ـ ـجـ ــدوا سـ ـ ــوى ش ـي ــخ قــري ـت ـهــم
وكبيرها ،أطال الشيخ النظر للبقرة
والزير وبعد تفكير عميق قــال لهم:
اقطعوا رأس البقرة ،فقطعوه.
فقالوا :يا شيخ ،ما زال ُ
رأس البقرة
في الزير ،فماذا نحن فاعلون؟
ق ـ ـ ــال الـ ـشـ ـي ــخ بـ ـع ــد ط ـ ـ ــول ت ـف ـك ـي ــر:
اك ـســروا الــزيــر ،فـكـســروه ،وب ــات أهل

رأي:
القرية دون بقرة ودون زير.
ذه ــب شـيــخ الـقــريــة بـعـيـ ًـدا وجلس
ً
ُ
حــزيــنــا وح ـي ـ ًـدا ،ف ـجــاءه أه ــل القرية
ي ــواس ــون ــه وقـ ــالـ ــوا ل ـ ــه :يـ ــا ش ـي ــخ ال
تحزن ،فداك البقرة ،وفداك زير الماء.
ن ـظ ــر إل ـي ـه ــم ال ـش ـي ــخ وقـ ـ ـ ــال :لـســت
ً
حزينا ال على البقرة وال على الزير،
ول ـك ـن ــي ح ــزي ــن ع ـل ـي ـكــم م ـ ـ ــاذا كـنـتــم
ستفعلون لو لم أكن معكم!.
هـلــل أه ــل ال ـقــريــة وك ـب ــروا قــائـلـيــن:
الله ال يحرمنا منك يا شيخ وأطــال
الـلــه فــي ع ـمــرك ،وصـ ــاروا يــدعــون له
بالسالمة وطول العمر.
هــذه قصة منقولة ،وصلتني كما

إميان احلمود
وصلتكم ربما عبر رسائل الـ«واتس
آب» وبغض النظر عن مدى صحتها،
إذا كــانــت حقيقية أم ال ،إال أن فيها
ً
عبرة نحن بأمس الحاجة إليها في
وقتنا الراهن.
فكم من مسؤول عربي يحتاج إلى
النصيحة في مواقف ال تختلف عن
هذا الموقف ،لكنه مع األسف يحظى
بــالـكـثـيــر م ــن األص ـ ـ ــوات ال ـت ــي تهلل
وتعظم ،وبالقليل من تلك األصوات
ال ـت ــي ت ـصــدقــه ال ـق ــول وت ـع ـي ـنــه على
أداء م ـه ـم ـتــه .شـ ـك ـ ًـرا ل ـمــن أرس ـ ــل لي
هــذه القصة ،وكــل الشكر لمن قرأها
واستخلص مثلي عبراتها.
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