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كل  والد  عبدالنبي،  علي  ميرزا  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقل   [
وجميل  وجعفر  وعلي  وعبدالحسين  وسعيد  عبدالجبار  من 
تقبل  عامًا.   70 ناهز  عمر  عن  ومحمود،  وكامل  وشاكر  وعقيل 
القديم،  الــبــاد  بمنطقة  المهدية  مأتم  فــي  للرجال  الــتــعــازي 

وللنساء في مأتم الحاجية لولوة بالقرب من منزل المتوفى.
والدة  عيسى،  عبداهلل  داوود  ليلى  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقلت   [
عمر  عن  منصور،  بالل  إسماعيل  أبناء  وخالد  ومحمد  أحمد  من  كل 
حمد  بمدينة  كانو  مسجد  في  للرجال  التعازي  تقبل  عامًا.   49 ناهز 
مدينة   559 طريق   3751 رقم  منزل  في  وللنساء  الثاني،  الدوار   -

حمد - الدوار السابع.
زوجة  مبارك،  أحمد  سكينة  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقلت   [
 78 ناهز  عمر  عن  وشبر،  وعلي  أحمد  سيد  ووالدة  حسن  السيد 

عامًا. تقبل التعازي للرجال والنساء في مأتم السقية. 

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

توظيف أجانب »التربية« مؤقت!
] لقد أبدعت وأقنعت وزارة التربية 
وال��ت��ع��ل��ي��م ف��ي رده����ا األخ��ي��ر ع��ل��ى ما 

األجانب  توظيف  بشأن  وي���دور  دار 
عن  الطرف  وغ��ض  ال���وزارة  سلك  في 

قطار  في  ينتظرون  الذين  المواطنين 
االن��ت��ظ��ار ال��م��ت��وق��ف س��ن��ي��ن وس��ن��ي��ن، 

وخ��ص��وص��ًا ح��ي��ن ق��ال��ت إن��ه��ا غير 
البحرينيين،  توظيف  عن  مسئولة 
األج���ان���ب  ت��وظ��ي��ف  أن  وت���ح���دي���دًا 

سيكون مؤقتَا!
والتعليم  التربية  وزارة  س��اق  ال��ذي  الحقيقي  المبرر  عن  أدري  ال 
األمور،  إدارة  بطريقة  دراية  وال  خبرة  عن  ينم  ال  الذي  الرد  هذا  لكتابة 
»األزم��ة«،  ب��إدارة  يعنون  أن  يمكن  الموضوع  أن  أق��ول  حين  أبالغ  وال 
وربما احتاجت الوزارة إلى دروس في طريق إدارة األزمات، ألن ردها 
أزمة بكل ما تحمله الكلمة من معان، فال يمكن بأي حال من األحوال أن 
الجهة  رد  كان  وكلما  اآلخر،  الطرف  مع  ثقة  أزمة  خلق  عبر  أزمة  نعالج 
- محل االتهام - متشنجًا هجوميًا وال يحوي أدلة دامغة، كلما أضعفها 

ذلك صدقيتها وهيبتها.
الوزارة  أن  ذلك  يعني  هل  المؤقت؟  بالتوظيف  ترى  يا  المقصود  فما 
نظرها  في   المؤهلين  غير   - البحرينيين  من  المناسب  البديل  عن  تبحث 
- وتخضعهم لدورات مكثفة لترفع من كفاءتهم العملية والعلمية، أم أن 
الهدف هو جعل األجانب مؤقتين حتى »يطفش« البحريني من االنتظار 
ويبحث عن مهلة بديلة وهذا ما حدث فعاًل فهناك بحرينيون نسوا حتى 
ما تعلموه لكثرة السنوات التي انتظروها وملوا  من هذا االنتظار القاتل 
بعيدًا  الواقعية  الحياة  وليعيشوا  الواهم  حلمهم  من  االستيقاظ  وقرروا 

عن الوعود.
عن  مسئولة  ليست  أنها  ال����وزارة  إليه  ذهبت  فيما  المقصود  وم��ا 
كانت  ف��إذا  الخطير،  ال��رد  ه��ذا  لنتأمل  نقف  هنا  البحرينيين؟  توظيف 
من  الهدف  أن  وتعتقد  هذا،  بردها  األف��واه  أسكتت  أنها  تعتقد  ال��وزارة  
فعليها  يوظف،  من  هو  الخدمة  دي��وان  أن  تبين  أن  تحديدًا  النقطة  هذه 
مهن  يشغلون  الذين  المؤهلين  غير  األجانب  عدد  إلى  مبررات  تضع  أن 
وهيئات  األهالي  شكاوى  تراجع  أن  وعليها  منهم،  األولى  البحرينيين 
الوزارة  تعمد  أن  من  مانع  وال  األجانب،  على  والطلبة  واإلدارة  التعليم  
إلى إجراء استبانة سريعة لتتعرف على الوضع عن كثب، وحتى  لو لم 

ترد األخذ بنتائج االستبانة فعلى األقل سترى الناس أنها تهتم لرأيهم!
وبالرجوع سريعًا إلى مصير مسيرة التعليم في البحرين، فال يوجد 
اإلحباط   أن  اليقين  علم  نعلم  أننا  وخصوصًا  تتهاوى،  أنها  على  مشكك 
فهناك  إليها،  ينتمي  التي  الجهة  وف��ي  نفسه  في  ال��م��درس  ثقة  زع��زع 
المدرسين  استجالب  في  تخبطية  سياسة  لدينا  واآلن  »مشلول«  كادر 
األزمة  هذه  تنتهي  أن  نتمنى  البحرينيين...  مراكز  واحتاللهم  األجانب 

سريعًا وأن تكون عواقبها أقل من المتوقع، وتبقى تلك مجرد  أمنيات!

abdulla.almulla@alwasatnews.com
عبداهلل المال

الدوالر الذي لن يصمد

دعوة للتعايش بأمان مع مرض السكري
 14 في  للسكر  العالمي  اليوم  مناسبة  علينا  تعود   [
إخواننا  لنتذكر  عــام  كل  من  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
من  وأصدقاءنا  وزماءنا  وأمهاتنا  وآباءنا  وأخواتنا 
يحملون هذا المرض لنعبر لهم عن اعتزازنا وافتخارنا 
بقدرتهم  لهم  ونعترف  بيننا  أصحاء  كأشخاص  بهم 
البغيض  الــحــمــيــد  الــمــرض  ـــذا  ه ــاة  ــان ــع م وتــحــمــلــهــم 
العمل  عــلــى  مصممين  وســــام  بــصــحــة  وتــعــايــشــهــم 
شأنها  ورفعة  أوطانهم  بناء  في  والمساهمة  والعطاء 
على  مصممين  ــــات  األوق بــعــض  ــي  ف ـــه  آالم متناسين 
وابتاًء  قــدراً  كونه  معايشته  على  والحرص  تجاهله 

ابتلوا به.
إلى  جنبًا  ونعمل  هؤالء  نتذكر  أن  البد  اليوم  هذا  في 
جنب ويداً واحدة لنكون عائلة كبيرة من مرضى السكر 
بهذا  المهتمين  وكل  واألطباء  رعايتهم  على  والعاملين 
الجانب من أجل المشاركة والمساهمة بالفكر الجماعي 
نفسه  السكر  مريض  وخصوصًا  ــراف  األط جميع  بين 

ليتعايش بأمان وصحة دائمين مع حالته.
ونعمل جاهدين على زيادة الوعي والمعرفة بمرض 

عن  الخاطئة  الصورة  وتغيير  مشاكله  لتجنب  السكر 
مع  بــأمــان  التعايش  مفهوم  وترسيخ  السكر  ــرض  م
وبخلق  أفــضــل،  حــيــاة  أســلــوب  بــاتــبــاع  السكر  ــرض  م
وتصحيح  السكر  ومريض  الطبيب  بين  المثلى  العاقة 
ــوة  ــدع الــعــادات والــتــقــالــيــد والــمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة وال
من  للوقاية  الرياضة  ممارسة  أهمية  على  للحرص 

مرض السكر.
مراعاة  خــاص  بشكل  بالشباب  للمعنيين  البــد  كما 
ــذا الــمــرض  ــه ــؤالء الــمــصــابــيــن ب ــه ــب الــصــحــي ل ــان ــج ال
وخصوصًا المشرفين في المدارس الحكومية والخاصة 
كون  السكر  بمرض  المصابين  الطاب  على  بالتركيز 
اكتراثهم  عدم  مع  الحركة  كثيرة  فئة  )الشباب(  الطاب 
بالتقيد باتباع نظام غذائي يقيهم من التعرض لنوبات 
من  ونسمعه  ناحظه  ما  وهذا  السكر  لمرض  المصاحبة 
ينعم  أن  آملين  المدرسي  الدوام  فترة  أثناء  طاب  وقوع 
واألمل  والبهجة  السعادة  تملؤها  هنيئة  بحياة  الجميع 

بمستقبل مشرق لكل مريض بالسكر.
الخالقي عبدالهادي 

المربية األجنبية نعمة أم نقمة؟
في  الصغير  الطفل  تضع  خــادمــة   [
البرودة  فتصيبه  يبكي  عندما  الثاجة 
وأخــرى  البكاء،  عن  ويتوقف  الشديدة 
إذا  الــطــفــل  رأس  فــي  ــس  ــي ــاب ــدب ال تــضــع 
ــدة طــويــلــة،  ــم ـــرخ فــيــســكــت ويـــنـــام ل ص
يريدها  ال  مخدومها  أن  علمت  وعندما 
اللحظات  وفي  بادها،  إلى  وسيعيدها 
الغسالة  ــي  ف طــفــلــه  ــت  ــع وض األخـــيـــرة 
تضع  فإنها  الثالثة  أمــا  وهربت،  فمات 
تكف  ــى  ــت ح ــة  ــم ــع األط فـــي  ــــاذورات  ــــق ال
والكارثة  بالطبخ،  مطالبتها  عن  األسرة 
المطحون  الــزجــاج  تضع  التي  تلك  في 
ــن مــخــدومــتــهــا.  ــًا م ــام ــق ــت ــام ان ــع ــط ــي ال ف
جلبت  خــادمــتــهــا  أن  تكتشف  ــدة  ــي وس
أدعية  تحوي  التي  السحر  كتب  معها 

باألسرة.  الضرر  إللحاق  شركية 
المنزل  في  »الخادمة«  تتحول  وهكذا 
في  تنفجر  أن  يمكن  موقوتة  قنبلة  إلــى 
األطفال  هم  ــى  األول والضحية  وقــت  أي 
عند  تقف  ال  األخطار  كانت  وإن  الصغار، 
هذا الحد بل تمتد إلى جميع أفراد األسرة 

من شباب وشابات وأزواج وزوجات.
يـــؤثـــرون  ـــدم  ـــخ ال هـــــؤالء  أن  ـــًا  ـــض أي
الصغير  ألن  والطفل  األســـرة  فــي  سلبًا 
بقائه  من  أطــول  مدة  الخادمة  مع  يبقى 
ــا الــركــيــك  ــه ــوب ــل ــأس ــــه، فــيــتــكــلــم ب مـــع أم
ما  الــنــطــق  ــن  م ـــداًل  ب ــوز  ــرم ال ويستعمل 
يزيد  ومــا  اللغوية،  حصيلته  في  يؤثر 
عاداتهم  ينقلون  الخدم  أن  خطورة  األمر 
التي  مجتمعاتهم  وثقافة  وتقاليدهم 
ــم والــثــقــافــة اإلســامــيــة،  ــي ــق ــر ال ــاي ــغ ت
لغتهم  ـــي  ف الــصــغــار  ــى  ــل ع فـــيـــؤثـــرون 

ونفسياتهم. ومعرفتهم 
ومـــــع ذلـــــك بـــــدأ دخــــــول الـــعـــامـــات 

فترة  منذ  البحرين  في  للعمل  األجنبيات 
تضاعف  الوقت  مــرور  مع  ولكن  طويلة 
إن  حــتــى  أهــمــيــتــهــن،  وازدادت  ــن  ــدده ع
أفراد  أهم  أصبحت  المربية  أو  الخادمة 
معها  تتنقل  وهــي  البحرينية،  العائلة 
إلى  يــقــولــون:  كما  والــتــرحــال  الحل  فــي 

ــى  األســـــواق والــــزيــــارات الــعــائــلــيــة وإل
للعناية  ــه  ــي ــرف ــت ال ـــن  ـــاك وأم ــم  ــاع ــط ــم ال
لسبب  وربما  األهل،  عن  نيابة  باألطفال 
بالتميز  الغرور  إرضاء  وهو  أهمية  أكثر 
يسمح  ــذي  ال واالقــتــصــادي  االجتماعي 

أجنبية.  مربية  باستخدام 

اللواتي  السيدات  أن  الماحظ  ومــن 
هناك  إن  بل  بها،  تمسكًا  أكثر  يعملن  ال 
أكثر  استقدمت  التي  البيوت  من  كثيراً 
لها  حقيقية  حاجة  هناك  فهل  عاملة،  من 
التي  والراحة  االتكالية  من  نوع  أنها  أم 

السيدات؟  من  كثير  لها  تنزع 

ــات  ــي ــرب ــم ـــة إلــــى ال ـــاج ـــح تـــتـــوزع ال
ـــام بــأعــمــال  ـــي ـــق ـــى ال ـــل ـــات ع ـــي ـــب ـــن األج
اإلدارات  بعض  في  والخدمة  التنظيف 
ــة  ــاي ــن ــع ـــات الـــخـــاصـــة وال ـــس ـــؤس ـــم وال
ــواء  س الــنــســاء  عند  والــمــنــزل  بــاألطــفــال 
ــات،  ــام ــع ال غــيــر  أو  ــات  ــام ــع ال مــن  كــن 
زواج  ــد  ــع ب الـــســـن  ــار  ــب ــك ب ـــام  ـــم ـــت وااله
يحاولون  ــن  ــذي وال سفرهم  أو  أبنائهم 
عاملة  باستقدام  غيابهم  عن  التعويض 
الرئيسي  الهدف  أن  أي  بأهلهم،  تعتني 
باألعباء  القيام  هو  الخادمة  وجــود  من 
والكبار،  بالصغار  والعناية  المنزلية 
بالنسبة  عنها  غــنــى  ال  ــــرورة  »ض فــهــي 

لي«.
الخدم   ــود  وج ــى  إل األســبــاب  وتــرجــع 
واتساع  الترف،  عصر  المجتمع  لدخول 
وخروج  األسرة  رب  عمل  مجاالت  وتعدد 
األمهات  بعض  وتقصير  للعمل  الــمــرأة 
ــة، واتـــجـــاه  ــي ــزل ــن ــم ـــي واجـــبـــاتـــهـــن ال ف
أفراد  وكثرة  الزوجات  إراحة  إلى  األزواج 
الظهور  وحــب  التقليد  وأخــيــراً  األســـرة، 
التكاسل  وأيضًا  الخدم  بكثرة  والتفاخر 
نفوس  ــي  ف انــتــشــرت  ــى  ــت ال ــة  ــي ــال ــك واإلت

الخليجيين. المواطنين 
الحل  أن  نظري  وجهة  مــن  أرى  ــا  وأن
من  آخر  بديل  إيجاد  هو  الظاهرة  هذه  من 
مسلمات... مربيات  المربيات...مثل 

الدائمة  المراقبة  أيضًا  و  متعلمات... 
على  والقضاء  للمربيات  اآلبــاء  قبل  من 
خال  ــن  وم والــتــكــاســل.  اإلتكالية  روح 
مربيات  هـــؤالء  مــن  أسرتنا  نحمي  ــذا  ه

. األسرة  عالم  اقتحام  من  األجنبيات 
حوراء عبداهلل 
قسم اإلعالم - جامعة البحرين

حماية القانون للمرأة
بين  ال��واق��ع  ارض  على  المفعلة  التعاون  جسور  أن  الش��ك   [
العوامل  أهم  أحد  كانت  للمرأة،  األعلى  والمجلس  الداخلية  وزارة 

التي ال زالت تساهم في القضاء على العنف ضد المرأة .
حقوق  فكر  لنشر   ، حثيثة  بخطى  تعمل  األمني  اإلعالم  وإدارة 
المرأة بما يتواءم والشريعة اإلسالمية وتقاليد وأعراف مجتمعنا 

الخليجي، الذي حتمًا يرفض إيذاء اآلخرين والمرأة من ضمنهم . 
فيها  تراعى  أن  يجب  المرأة  ضد  العنف  قضايا  وخصوصية 
ال��وزارة  تنفذه  ما  وه��ذا  األسرية  الحياة  استقرار  على  المحافظة 
من  إط��ار  ف��ي  القضايا  ه��ذه  وض��ع  طريق  ع��ن  ال��واق��ع  أرض  على 
بل  المعنفات،  النساء  من  عليهن  المجني  كرامة  لحفظ  السرية 

وتقوم الشرطة النسائية بالتصدي لمعظم هذه القضايا.
»أنه   )18( المادة  في  صراحًة  نص  الدستوري  مشرعنا  وكون 
سياسة  أن  يوضح  فذلك  الجنس«  بسبب  المواطنين  بين  تمييز  ال 
الحقوق  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  هي  البحرين  حكومة 

والواجبات والكرامة اإلنسانية ال فرق بين رجل وامرأة .
وال  وال��م��رأة،  الرجل  بين  تفرقة  يقم  فلم  العقوبات  قانون  أم��ا 
توجد حصانة قانونية للرجل حينما ُيتهم جنائيًا بضربه زوجته. 
الرجل  أحقية  بشأن  الناس  لبعض  يحدث  الذي  والخلط  اللبس  إن 
القانون  أن  ذل��ك  الجنائي،  القانون  في  يوجد  لم  زوجته  بضرب 
البدني،  واإلي���ذاء  الضرب  جرائم  في  شكوى  تقديم  يستلزم  لم 
يقوم  من  متهمًا  يعتبر  القضائي  الضبط  سلطة  أمام  آخر  وبشكل 
بارتكاب جرائم جنائية كإلحاق األذى بالزوجة أو ضرب الزوجة 
تقدمت  اذا  ال��زوج  حق  في  جريمة  يعتبر  وال��ق��ذف  السب  وأي��ض��ًا 
الجسيم  االعتداء  جرائم  أيضًا  وتعتبر  ضده،  بالشكوى  زوجته 
والبسيط من قبل الزوج على زوجته جرائم حقيقية وفعلية وينال 
جميع  تقبل  لذا  عليها،  المنصوص  القانونية  العقوبة  الزوج  فيها 
البالغات والشكاوى التي ترد الى اإلدارات األمنية من قبل المرأة 
ضد زوجها أو ابنها أو أخيها يعتد بصلة القربى كسبب من أسباب 

اإلباحة وفق قانون العقوبات البحريني.
بعض  ف��ي  بالتشديد  ق��ام  البحريني  العقوبات  ق��ان��ون  ان  ب��ل 
جرائم االعتداء على العرض اذا وقعت من أُناس لهم سلطة ما على 
المرأة ألن هؤالء الناس يسهل عليهم ارتكاب تلك الجرائم لقربهم 
– كالقرابة أو  من المجني عليها، ومن ناحية أخرى ان هذه الصفة 
الغير  من  المرأة  حماية  األشخاص  هؤالء  على  توجب   – السلطة 
في  بالتشديد  المشرع  فعل  حسنًا  لذلك  منهم؟  صدرت  إن  فكيف 

عقوبة تلك الجرائم.
ومن ناحية أخرى تساند وتدعم إدارة اإلعالم األمني كل ما من 
المرأة  قضايا  في  والسرية  الخصوصية  مراعاة  الى  يهدف  شأنه 

كإنشاء تشريع متكامل للعنف األسري .
وزارة الداخلية

لــمــلــيــئــة  ا ــة  ــن خ ــا ــس ل ا ــي  ل ــا ــي ــل ل ا ى  حــــد إ فـــي   [
ــة  ي ر ــو ــه ــم ــج ل ا ـــس  ـــي س ـــأ ت و ر  ـــا ـــص ـــت ن ال ا ة  بـــنـــشـــو
فــي  ن  ا ــــر ي إ ه  بــشــا ـــة  ح ـــا ط إل ا بــعــد  و مــيــة  ســا إل ا
ك  ا ــذ ن آ ة  ر لــثــو ا ــل  ج ر ــه  ج و ت  لسبعينيا ا ــر  خ ا و أ
ئيل  ميخا ( تــي  فــيــا ســو ئــيــس  ر ــر  خ آ ــى  ل إ ــة  ل ــا س ر
ــة  م ــا ــخ ف ـــــا  ي «  : ـــا ـــه ـــي ف ل  ـــــا ق  ، ) ف ــــو ــــش ت ــــا ب ر ــــو غ
ــم  ــك ت ــذ ت ــا س أ و ــم  ــك ئ ــا ــم ــل ع مـــن  ا  ــو ــب ــل ط ا  ، ئــيــس لــر ا
م  ــــا س إل ا ء  فـــقـــهـــا ر  ـــا ـــب ك ر  ـــا ـــك ف أ عـــلـــى  ـــم  ـــك ع ـــا ط إ
بن  يــن  لــد ا مــحــيــي  ــًا  ص ــو ــص خ و بكم,  ر د ة  ر نــــا إل
بــي  ا ر لــفــا ا و ء  ســيــنــا ــن  ب ا و ي  د ر و ــر ــه ــس ل ا و بــي  عــر
ـــه  ـــت ل ـــا س ر فـــــي  جـــــل  لـــــر ا تـــنـــبـــأ  و  . » هـــــم غـــــيـــــر و
ر  ــا ــي ــه ن ا و ــة  ــي ع ــو ــي ــش ل ا ــى  ــل ع م  ســــا إل ا ر  ــا ــص ــت ن ــا ب
ئكم  د مبا ا  ضــعــو «  : ئــًا قــا  ، تي فيا لسو ا د  تــحــا ال ا

 . » حف لمتا ا في  تكم  فلسفا و
ــى  ــت ح ــة  ــل ــي ــل ق ن  ـــو ـــن س ال  إ تـــمـــض  لـــم  فـــعـــًا  و
هــيــم  لــمــفــا ا عــت  ا تــد و لــكــبــيــر  ا د  ــو ــط ل ا لـــك  ذ ر  ــا ــه ن ا
 ، ب ــا ــب ــش ل ا ن  هــــا ذ أ ــي  ف ــة  س و ــر ــغ ــم ل ا عــيــة  لــشــيــو ا
 ، تــي فــيــا لــســو ا د  ــا ــح ت ال ا ــة  ي ر ــو ط ا ــر ــب م ا ســقــطــت  و
ن  تأ ك  هنا و هنا  ة  ثر متنا ت  ــا ي و د لــى  إ ل  تحو و
في  ممثًا  غضًا  ي  لمحمد ا م  سا إل ا بقي  و  ، نينًا أ

. ئه د مبا حفظة 
ن  و لكثير ا ها  كر تذ ي  ر لثو ا جل  لر ا لك  ذ لة  سا ر
نــهــم  كــأ  ، ـــًا م ـــا ع  3 0 بـــة  ا قـــر بــعــد  و  ، ة ـــر ـــم ل ا ه  ـــذ ه
من  جــهــت  و شبيهة  لــة  ســا فــر  . م ــو ــي ل ا هــا  ســمــعــو
ــي  ك ــر ــي م أل ا ــس  ــي ئ ــر ل ا ـــى  ل إ جـــل  لـــر ا ة  مـــذ تـــا ـــد  ح أ
كما  لية  سما أ لر ا ر  نهيا با فيها  تنبأ  ش  بو ج  ر جو
ــك  ب و أل ا ض  ــا ي ــر ل ا قــمــة  ح  فــتــتــا ا عشية  فــي  ث  ــد ح
ين  تشر  / فمبر نو شهر  فــي  يــضــًا  أ يــة  د قــتــصــا ال ا
طبًا  مخا قف  و حينما   ، ضي لما ا  2 0 0 7 ني  لثا ا
ة  ر و ضر لى   إ هم  عو يد ب  لعر ا ء  سا ؤ لر ا و ة  د لقا ا
عن  بية  لعر ا و لخليجية  ا بعملتهم  ط  تبا ر ال ا فك 
ة  حــد ا و عملة  فــي  حد  لتو ا و  ، كية مير أل ا لعملة  ا

ر  نــهــيــا ال ا بــســبــب  ل  لـــذ ا س  ــا ــب ل ــع  ــل خ و  ، مــســتــقــلــة
نــه  أ و  ، يــبــًا قــر ر  ال و لــد ا سيصيب  ي  ــذ ل ا نــح  لــتــر ا و
 ، نح تتر ن  أ كــيــة  مــيــر أل ا لعملة  ا ه  لــهــذ ن  ا و أل ا ن  آ
هو  ها و  ، » ق ر و من  عملة  « نها  أ عليها  طلق  أ كما 
هــو  هــا و  ، ســقــطــة شــد  أ يــســقــط  و نــح  يــتــر ر  ال و لـــد ا
هو  و لخطر  ا س  قو نا ق  يد بيض  أل ا لبيت  ا م  ليو ا

ت  ا لصلو ا يتلو  لبنية  ا ضعيف  لقلب  ا ر  مكسو
 . . . ن ذ إ كا  مير أ هي  ه  هذ  . يقته طر على  عية  د أل ا و
ذ  إ  ، قــــًا ر أ ــت  ــح ــب ص أ عــمــلــتــهــا  و  ، » ق ر و ــن  م ــر  ــم ن «
تــســتــطــيــع  ــل  ــه ف  . ت ر نــــهــــا ا و ــى  ــم ــح ل ا ــا  ــه ــت ب ــا ص أ
هل  و ؟  ر ال و لــد ا عن  ء  ستغنا ال ا مية  سا إل ا ل  و لد ا
متى  و ؟  نـــه و د ــن  م لــعــيــش  ا ب  لــشــعــو ا تستطيع 

عملة  مــعــه  يــحــمــل  ن  أ بــي  لــعــر ا طــن  ا لــمــو ا د  ــا ــت ع ا
لها  قــيــمــة  ال  ن  أ ف  ــر ــع ي يــة  لــنــهــا ا ــي  ف ــو  ه و ه  ــد ــل ب
ل  و د مـــت  ا د مـــا  ! ؟ ـــــا ب و ر و أ فــي  ــا  ــه ف ــر ــص ي ــا  م ــد ــن ع
عملة  تــحــت  بــعــد  حــد  تــتــو ــم  ل ن  و ــا ــع ــت ل ا مــجــلــس 

. ى و يتها خذ  أ ي  لذ ا ر  ال و لد ا بهة  لمجا ة  حد ا و
خليل ي  مهد


