
بغداد_ متابعة
الغ�ض ظاهرة �سلوكية �سيئة، ميار�سها البع�ض الذين 
داأبوا ال�سعود على اأكتاف الآخرين، و�رسقة النجاح 
طالب  لدى  الغ�ض  وميثل  عنه،  البحث  من  بدل 
غالبا  انه  اإذ  خا�سة،  حالة  واجلامعات  املدار�ض  
ومباركتهم،  الآخرين  ور�سا  مبوافقة  يكون  ما 
ولذلك فقد برزت و�سائل عديدة للغ�ض وطرق �ستى 
وذلك من اأجل احل�سول على الإجابة، ون�سي الطلبة 
وهي  والتفوق،  للنجاح  طريقة  اأ�سهل  الغا�سون 
اإىل  الطالب  يلجاأ  فلماذا  باأول،  اأوًل  بجد  القراءة 
ظاهرة  على  الق�ساء  يف  املعلم  دور  وما  الغ�ض؟ 
تغ�سي�ض  اإىل  املجتهد  الطالب  يلجاأ  وملاذا  الغ�ض؟ 
بع�ض  مع  لقاوؤنا  كان  بداية  املتكا�سل؟  الطالب 
يف  الرئي�سي  العامل  باعتبارهم  اجلامعة  طلبة 
 ، عبداهلل ح�سن   الطالب  يقول  الظاهرة، حيث  هذه 
النجاح،  اإىل  الو�سول  يف  الغ�ض  طريقة  ا�ستخدم  ل 
اعتقادي  ويف  الغا�سني،  الطلبة  موقف  ويوؤ�سفني 
والت�ساهل  التهاون  ومنها  كثرية  الغ�ض  اأ�سباب  اأن 
الدرا�سية والت�ساهل  الدرا�سة و�سعوبة املناهج  يف 
اأن طلب مني زميل  يف عملية التدري�ض، وقد حدث 
وبعد  ذلك،  رف�ست  ولكنني  المتحان  يف  تغ�سي�سه 
انتهاء المتحان ن�سحته بالبتعاد عن هذا ال�سلوك، 

والتعب  اجلهد  متعة  لأن  ابدا  الغ�ض  اإىل  اأجلاأ  ول 
اأحلى، واأغلى من تلك الدرجات التي يح�سل عليها 
الطالب بالغ�ض. اأما الطالب احمد عطية فيقول: يف 
بع�ض الأحيان ا�ستخدم طريقة الغ�ض للو�سول اإىل 
املذاكرة،  وعدم  المتحان  �سعوبة  ب�سبب  النجاح 
يف  تغ�سي�سه  طالب  اأي  مني  طلب  اإذا  وب�رساحة 
الغا�ض  الطالب  اأن  واألحظ  �ساأغ�س�سه،  المتحان 
ويعقب  يغ�سون.  ل  الذين  الطلبة  اأعلى من  درجاته 
على كالمه زميله الطالب غزوان ح�سن ، يف العديد 
من المتحانات اأرى بع�ض الطلبة يغ�سون ولكنني 
اأ�سكت عنهم، والكثري من الطلبة يلجاأون اإىل الغ�ض 
املحاظرة  يف  وال�ستيعاب  الفهم  عدم  لإدعائهم 
طلب  فاإذا  يل  وبالن�سبة  البيت،  يف  املذاكرة  وقلة 
مني، �سديقي تغ�سي�سه اأغ�س�سه واإذا مل يكن �سديقي 
ا�ستخدم  الطالب حممد جبار، ل  اأغ�س�سه. ويقول  ل 
طريقة الغ�ض لأن الغ�ض حرام ويعترب �سلوكًا م�سينًا 
اهلل  اأن  دائما  يتذكر  اأن  طالب  كل  على  ويجب 
من  عمر،  �سامي  الطالب  يقول  جانبه  من  يراقبنا. 
الظاهرة  هذه  يحارب  اأن  متفوق  طالب  كل  واجب 
الن�سيحة،  وتقدمي  عنده  من  بالغ�ض  ي�سمح  ل  باأن 
زمالئي  من  اأحدا  اأغ�س�ض  ل  فاإين  جانبي  ومن 
�سيئة عني وما  املراقب فكرة  املعلم  ياأخذ  ل  لكي 

لحظته اأن الطالب الغ�سا�ض تكون درجاته اأ�سعف 
 ، ح�سان  خلدون  الطالب  يقول  كذلك  درجاتي.  من 
اإىل  يو�سل  الغ�ض  اأن  يعتقدون  االطالب  من  الكثري 
النجاح وما يحدث لدينا اأن بع�ض الطالب يطلبون 
من طالب جيد وممتاز تغ�سي�سهم حتى ي�سلون اإىل 
درجة النجاح وخوفا من عقاب الأهل عند الر�سوب، 
اأحد  اإىل الغ�ض يف  وي�سيف الطالب بندر لقد جلاأت 
يل  يعاد  لو  ومتنيت  ذلك  بعد  وندمت  المتحانات 
لأن  الطالب  من  اأحد  تغ�سي�ض  اأحب  ول  المتحان، 
اأن يبذل جهده ويعتمد على نف�سه.  كل طالب يجب 
يتخذون  الذين  يقول   ، رامي  علي  الطالب  اأما 
الدرا�سية،  حياتهم  يف  يتفوقون  لهم  طريقا  الغ�ض 
بتقدمي  الغ�ض  ظاهرة  على  الق�ساء  وبالإمكان 
طالب  كل  لدى  الديني  الوازع  وتقوية  الن�سيحة 
وجود  و�رسورة  تعاىل  اهلل  من  مراقبون  باأننا 
ويقول  املدر�سة.  يف  والرتبويني  الأباء  من  مراقبة 
الثانوي  الثاين  ال�سف  من  احلكمي  حممد  الطالب 
الأ�رسية  الرقابة  وغياب  املذاكرة  عدم  اأن  العلمي: 
الغ�ض، وتتغري  اإىل  الطالب  تدعو  التي  الأ�سباب  من 
قدر  ن�سحهم  واأحاول  الغا�سني  الطلبة  اإىل  نظرتي 
امل�ستطاع. اما الأ�ستاذ اجلامعي ح�سن كاظم ، قال: 
بوا�سطة  والنجاح  النف�ض  على  الكذب  هو  الغ�ض  اإن 
احرتامه  الطالب  هذا  ويفقد  لدي  له  قيمة  ل  الغ�ض 
لنف�سه واحرتام الآخرين من اأ�سدقائه اأو عائلته اأو 
حتى املعلمني له والغ�ض يجعل الطالب دائم القلق 
الأمل  وخيبة  بالذنب  لإح�سا�سه  والرتباك  والفزع 
جتعل  التي  الأ�سباب  ومن  المتحان،  اأداء  اأثناء 
وكراهية  املذاكرة  اإهمال  الغ�ض  اإىل  يلجاأ  الطالب 
اأثناء �رسح  الرتكيز  اأو املعلم وعدم  للمادة  الطالب 
با�ستمرار  املراجعة  وعدم  املذاكرة  واأثناء  الدر�ض 
الغ�ض  اأ�سباب  فاإن من  بالنف�ض وكذلك  الثقة  وعدم 

الظروف ال�سحية والجتماعية للطالب.  
اأما عن اأ�ساليب الغ�ض فمنها الكتابة على اليد وعلى 
لذلك  الآلة احلا�سبة،  الأوراق وامل�ساطر ويف ذاكرة 
حركات  ويراقب  يفت�ض  اأن  املراقب  واجب  فمن 
قاعة  يف  احلركة  دائم  الطالب  وبالتحديد  الطالب 
الختبار، ويختتم املعلم ال�سهلي بن�سيحة يوجهها 
ويذاكر  اهلل  على  ويعتمد  يغ�ض  ل  باأن  طالب  لكل 
القدمية  المتحانات  على  ويركز  جيداً  درو�سه 
جيداً  النوم  وكذلك  تتكرر  ما  غالبًا  الأ�سئلة  لأن 
ي�ساعد  النوم  اأن  العلماء  اأثبت  فقد  المتحان  قبل 
ال�سعر  كاأبيات  ال�سعبة  الكلمات  ا�سرتجاع  على 
عن  البتعاد  واأخرياً  وغريها  الأجنبية  والكلمات 
م�ستوى  على  توؤثر  قد  التي  اخلارجية  املوؤثرات 
خ�رس  احمد  يقول  جانبه  من  الطالب.   ا�ستيعاب 
الغ�ض  اأ�ساليب  تختلف   ، جامعي  اأ�ستاذ  اأي�سا  وهو 
�سبيل  فعلى  اإجراء معني  اأ�سلوب  وكل  الطالب  لدى 
زميله  من  الغ�ض  حماوًل  الطالب  التفات  املثل 
اإنذار �سفهي واإذا تكرر الأمر يتخذ  ي�ستدعي توجيه 
وتقوم جلنة معينة من  كتابي  تقرير  اإجراء  بعدها 
من  الغ�ض  اأما  الالزم،  باتخاذ  املدر�سية  الإدارة 
اأوراق معدة م�سبقًا اأو فتح الكتاب يتخذ فيه تقرير 
وتقوم  للغ�ض  املعدة  الأوراق  فيه  موثقًا  كتابي 
يحرم  ما  وغالبًا  الالزم  باتخاذ  ذلك  بعد  اللجنة 

الطالب من درجات ذلك المتحان.. فالغ�ض يف حد 
ذاته اأمر غري اأخالقي ويوؤدي اإىل مزيد من التكا�سل. 
يقومون  فاإنهم  املتو�سطني  للطلبة  بالن�سبة  اأما 
يتعذر عليهم  الطلبة املجتهدين عندما  بالغ�ض من 
املهملون  الطلبة  اأما  معني  �سوؤال  على  الإجابة 
الختبار  يف  للغ�ض  الكامل  بال�ستعداد  فيقومون 
تثقيف  واملدر�سة  الأ�رسة  واجب  ومن  طرق،  بعدة 
الطالب مب�ساوئ الغ�ض ثم اتخاذ الإجراءات الالزمة 

ملن يخرتق اللوائح والأنظمة املدر�سية.
الأ�ساليب  من  اأن   ، ربيع  حممد  يقول  كذلك   
حماولة  للغ�ض  لها  الطلبة  ا�ستخدام  نالحظ  التي 
يف  اأو  ورقة  واإخراج  زميله  اإجابات  لورقة  النظر 
الكتاب  اأو  الدفرت  فتح  حماولة  الأحيان  بع�ض 
النقال،  الهاتف  ي�ستخدمون  الطلبة  اأ�سبح  واأخرياً 
يتذكر  اأن  زمالءه  يغ�س�ض  الذي  للطالب  ون�سيحتي 
�سمري  غري  من  والن�سان  ن�سيب(  جمتهد  )لكل  اأن 
على  مطلع  وتعاىل  �سبحانه  واهلل  �سيئا  ي�ساوي  ل 
اأنه ب�رساحة ل يوجد حل  اأعمالنا، وي�سيف حممد 
التالية وهي  اخلطوات  اتباع  املتاحة  ال�سبل  واإمنا 
ب�سكل  املعلومة  وتو�سيل  ال�سليم  التعليمي  املنهج 
وكذلك  املوؤهلة  والعلمية  العالية  والكفاءة  علمي 
للطالب  الأ�رسة  للطالب ومتابعة  املعلمني  متابعة 

ح�سني  اما  واملعلم.  الأ�رسة  بني  الكامل  والتن�سيق 
عبا�ض يقول: الغ�ض �سلوك خطري ل يدرك الكثريون 
الأ�سباب  وتختلف  للمجتمعات  ر  ُمَدمِّ وهو  اأبعاده 
لآخر،  طالب  من  الغ�ض  اإىل  تدفع  التي  والدوافع 
فقد تكون اأ�سبابا اجتماعية كاأن يعاين الطالب من 
يف  التح�سيلي  م�ستواه  على  توؤثر  اأ�رسية  م�سكالت 
املادة،ويف الوقت نف�سه يخاف من الف�سل والر�سوب 
الأ�ساليب  اأو بغريها من  اأوراق زمالئه  فيبحث يف 
عن احللول ال�رسيعة واجلاهزة لينجح يف المتحان 
باأي �سكل على مبداأ )الغاية تربر الو�سيلة( وهذا مبداأ 
خاطئ للو�سول اإىل الهدف فال جتوز ال�رسقة حتى 
�سحية  لأ�سباب  تكون  اأو  نبيل،  لهدف  كانت  واإن 
باأن يكون الطالب مري�سًا ول ي�ستطيع املذاكرة اأو 
غري ذلك فليجاأ للغ�ض، وقد تكون الغرية من الزمالء 
اأحيانًا  املمتاز  اأو  املتفوق  الطالب  لغ�ض  دافعًا 
اكت�ساف املعلم املراقب  اأما عن كيفية  وهذا نادر، 
للطالب الذي يغ�ض فاإن هذا الطالب يدرك اأنه يقوم 
ب�سيء خطاأ فيكون مرتبكًا والإن�سان املرتبك كثري 
احلركة وهذا ما يلفت انتباه املعلم املراقب عادة.  
لدى  الغ�ض  حماربة  �رسورة  على   ، ح�سني  ويوؤكد 
الطلبة لأن من يرتقي من �سف لآخر بجهود غريه 
اأو  احلكومة  يف  وظيفة  ي�سغل  ثم  اجلامعة  ويدخل 

ميلك  ل  فهذا  ذاتها  بالطريقة  اخلا�ض  القطاع  يف 
الكفاءة العلمية التي توؤهله لهذه الوظيفة و�سغلها، 
وان تركت هذه امل�سكلة يف املدار�ض دون معاجلة 
فاإنه �سيزيد عدد الغا�سني فيها، وبالتايل يزيد عدد 
الثقة  الأمانة وتفقد  الغا�سني يف املجتمع فت�سيع 
ويختتم  اأمان،  فال  الميان  �ساع  واإن  النا�ض  بني 
الغ�ض  ظاهرة  على  للق�ساء  املقرتح  باحلل  ح�سني 
خوف  بغر�ض  الطالب  لدى  الديني  الوازع  تقوية 
اهلل وخ�سيته يف نفو�سهم وتذكريهم باأن اهلل تعاىل 
اتخاذ  يحا�سبهم،  و�سوف  ويراهم  ي�سمعهم  من  هو 
المتحانات  يف  يغ�ض  من  �سد  �سارمة  اإجراءات 
من  والف�سل  المتحان  درجة  من  كاحلرمان 
اأخرى  ملدر�سة  اإجباريًا  الطالب  نقل  اأو  املدر�سة 
من  غريه  ويعترب  ارتكبه  ما  بفداحة  ي�سعر  حتى 
املوجهة  اأطرافه  ب�ستى  املجتمع  تعاون  الطالب، 
الإعالم  وو�سائل  وم�سجد  وبيت  مدر�سة  من  للفرد 
الغ�ض  حماربة  على  وتلفزة  واإذاعة  �سحافة  من 
وتوفري  ذلك،  يف  مكثفة  تثقيفية  برامج  خالل  من 
عدد كاف من املعلمني واملعلمات ملراقبة قاعات 
للغ�ض  حماولت  هناك  تكون  ل  حتى  المتحانات 

من اأ�سحاب النفو�ض املري�سة.

ذكريات رنيم
ب�سحكة �سغرية تعود ذاكرة رنيم حممد- اىل 
املا�سي لتتحدث عن ذكرياتها قائلة: ل ادري 
حتديدا من الذي بداأ ق�سة دفرت الذكريات هذا 
لكنها كانت ثقافة موحدة ا�سرتكنا فيها جميعا 
الكتابة واذكر  كبنات منذ بداأنا نعرف ماهية 
هذا  تزيني  يف  مراهقتنا  يف  نتبارى  كنا  اننا 
ان تخفي  ا�ستطاعت  الدفرت واملاهرة فينا من 
ل  وكود  �رسية  بحروف  الكتابة  عرب  ا�رسارها 
اجلميلة  ال�سور  اق�ض  وكنت  غريها،  يعرفه 
مغرمة  وكنت  النيقة،  ولالثواب  للفنانات 
اعي�سه  جميال  حلما  كان  والتحليق  بالطيور 
اين  ت�سورت  حتى  كثريا  اكتب  وكنت  ليلة  كل 
املراهقة  خرب�سات  �ساعرة،  اعظم  �ساأ�سبح 
انقذتني من حلظات احلزن والنك�سار والياأ�ض 
الكثرية كنت كلما ت�سايقت هرعت اىل اوراقي 
اكتبها  كنت  م�ساعري،  كل  فيها  ا�سكب  اكتب، 
بدموعي وكل حرف �سجلته كان من اعماقي، 
ول اذكر اين هو الن لكنني ارى بناتي ي�رسن 
خا�سة  بدفاتر  يحتفظن  اخلطى  نف�ض  على 

ي�سعن فيها ا�رسارهن .
كتابة م�سفرة

الربعينات  يف  اخرى  -�سيدة  اهلل  عبد  �سارة 
دفرت  مع  ذكرياتها  بدورها  ولديها  اي�سا 
كنت بني �سديقاتي  مبت�سمة:  تقول  الذكريات 
احلروف  اخرتعت  من  اول  املدر�سة  ايام 
تتمكن  ال  بتحدي  احلكاية  بداأت  امل�سفرة، 
المر  حتول  ثم  اكتب  ما  فهم  من  �سديقاتي 
اىل حل �سحري ملنع اخي الكرب من التل�س�ض 
ويقراأ  يغافلني  وهو  اكتب  كنت  افكاري  على 
ولكنه مل يكن يفهم �سيء، يف البداية كنت اكتب 
احلروف معكو�سة لكن بعد �سهور ا�ستطاع اخي 
الدفرت  ال�سفرة ويفهم عباراتي فغريت  ان يفك 

و�سعدت الت�سفري.
، مررت بتجربة حتويل احلروف اىل  وت�سيف 
ا�سكال فكانت كتابتي اقرب اىل الهريوغليفية 
وهكذا كنت اجرب كل �سيء ميكن ان اخفي به 
اكتب عن عيون املتل�س�سني ويف احلقيقة  ما 
ان  اجد  اليام  تلك  اىل  بذاكرتي  ارجع  حني 
كل هذا العناء كان لخفاء ا�رسار تبدو �سديدة 
الهمية  عظيمة  كانت  حني  يف  الن  التفاهة 

اآنذاك.

ك�سكول ابنتي
متقاعد-  -موظف  غ�سان  يروي  جانبه  من 
حني  بابنته  عالقته  تطور  عن  موؤثرة  ق�سة 
كانت �سغرية ب�سبب ك�سكول ذكرياتها قائال: 
تعر�ست ابنتي يف مراهقتها حلادث اليم نتج 
تطلب  الي�رسى  الذراع  يف  م�ساعف  ك�رس  عنه 
عالجه التدخل اجلراحي وزرع �رسائح معدنية 
وم�سامري ربط داخل ذراعها وكنت اتعامل مع 
على  وخوف  وحر�ض  بقلق  اب  كاأي  املوقف 
م�سوهه  بذراع  عرو�ض  ت�سبح  حني  م�ستقبلها 
لذا قبل ان اوافق على العملية اجلراحية قررت 
ا�سطحابها اىل �سخ�ض يعالج بالطب ال�سعبي 
التي  ذراعها  بك�رس  يقوم  ان  عليه  كان  حيث 
التاأمت بطريقة خاطئة ويعيد جتبريها �سعبيا 

وكنت اعتقد انني اقوم بال�سح و�سالح البنت 
او  ترف�ض  قد  انها  اىل  ا�سال  ملتفتا  اكن  ومل 
على  اهلل  اجرى  ال�سعبي  الطبيب  وعند  تقبل، 
ابنتي  حتمل  عدم  عن  �سفوقا  كالما  ل�سانه 
مرة  ذراعها  ك�رس  لآلم  ال�سغرية  ال�سبية 
انفع  هو  اجلراحي  العالج  ان  واقنعني  اخرى، 
عالج ويف تلك الليلة انكبت ابنتي على الكتابة 
يف دفرتها اخلا�ض ونامت وهي تكتب وحني 
فيه  ما  وقراأت  الدفرت  وجدت  لغطيها  ذهبت 
ومنده�سة  ت�رسيف  من  م�سدومة  البنت  كانت 
ولي�ض  ال�سفقة جاءتها من رجل غريب  ان  من 
من ابيها وكان بكائها وا�سحا على �سفحات 
على  وحزنت  كثريا  يومها  وبكيت  دفرتها، 
انني مل اتوا�سل معها ل�رسح لها �سبب موقفي 

معها  جل�ست  املوقف  �سححت  ال�سباح  ويف 
يف  قرارا  اتخذ  بال  ووعدتها  لها  �رسحت  و 

حياتها دون ان اناق�سها فيه.
ذكريات الكرتونية

التوارث  فكرة  -اكدت  خلف  مروة  ال�سابة 
ال�رسار  ك�سكول  امتالك  فكرة  يف  البنات  بني 
وقالت: نعم لدينا ك�سكول ذكريات غري انه يف 
هذا الع�رس ا�سبح الك�سكول الكرتونيا وتعددت 
الو�سائط احلديثة من  با�ستخدام  طرق جتميله 
وتقريبا  وغريها،  وا�سوات  وفيديوهات  �سور 
مل نعد نكتب كثريا بقدر ما ن�سور مقاطع فيديو 
خا�سة بنا او �سوت او �سور �سيلفي ون�سعها 
الفتيات  وبع�ض  احلكايات  البوم  برنامج  يف 
فا�سبحن  احلمراء  اخلطوط  كل  جتاوزن 

ال�سناب�سات  عرب  ق�س�سهن  العامل  ي�ساركن 
ربى  ال�سابة  لكن  الخرى،  التوا�سل  وو�سائل 
على  جميعا  ل�سنا  قائلة:  ذلك  تخالف  حممد- 
اللكرتوين  احلكايات  البوم  فلدينا  احلال  هذا 
ل  �سخ�سيا  انا  ورقي،  ك�سكول  اي�سا  ولدينا 
ان  الواقع  اىل  اقرب  انه  اح�ض  عنه،  ا�ستغنى 
ام�سك القلم وا�سجل م�ساعري على الورق المر 
بال�سور  ال�ستعانة  ان  �سحيح  كثريا  خمتلف 
ا�ستخدام  عرب  ا�سهل  ا�سبح  الدفرت  جتميل  يف 
املنا�سب  طباعة  بعد  الكثرية  النرتنت  �سور 
موجودة  تزال  ل  اجمال  الفكرة  لكن  منها 
الورقة  ت�ستخدم  تزال  ل  اعرف  ممن  وكثري 
الحتفاظ  يف  واجلوال  اليباد  بجانب  والقلم 

بال�رسار وكتابة امل�ساعر.
العالج بالكتابة

النف�ض  عن  التعبري  ان  النف�ض  علماء  ويرى 
هام  نف�سي  كعالج  ينجح  ان  ميكن  بالكتابة 
وانطواء  اكتئاب  من  احلديث  الع�رس  مل�ساكل 
حني  ال�سخ�ض  يتمكن  حيث  اجتماعي  وف�سل 
والنفعال  الغ�سب  �سحنات  اخراج  من  يكتب 
له  ت�سمن  كاملة  بحرية  النف�ض  عن  والتعبري 
جديد  من  لتقلباتها  جاهزا  للحياة  يعود  ان 
تنفعل،  "ل  عبارة  يف  المر  هذا  ويلخ�سون 
ان  بل عرب عن م�ساعرك"، ويعترب املخت�سون 
الكتابة اخلا�سة كاحلديث مع النف�ض واعتربوا 
اأن احلديث اإىل النف�ض هو اأحد اأجنح طرق عالج 
التوتر  اذا متيز بال�سدق وال�رساحة موؤكدين ان 
ت�سجيل امل�ساعر والعواطف على الورق ي�ساعد 
على منع الأمرا�ض ب�رسط اأن تكتب على الورق 
ما ت�سعر به، ولي�ض جمرد ما قمت به وان تكتب 
يقراأه  اأحدا غريك  تدع  ول  فقط،  لنف�سك  كالما 
وان تكتب عن اأ�سياء اأخافتك واأقلقتك فالكتابة 
عن  للتعبري  املثلى  الطريقة  تعترب  الورق  على 

امل�ساعر.
الكمبيوتر  عن  بالبتعاد  اخلرباء  وين�سح 
اجلاف  اأو  الر�سا�ض  القلم  وا�ستخدام 
الفكار  كتابة  اإن  كما  املعلومات  ل�سرتجاع 
اجلراح  تعايف  على  ت�ساعد  املوؤملة  وامل�ساعر 
بهذا  اأجريت  درا�سة  ويف  ب�رسعة  النف�سية 
كتابة  امل�ساركني  من  طلب  اخل�سو�ض 
والداخلية،  العميقة  واأفكارهم  م�ساعرهم 
اأ�سبوعني،  مرور  وبعد  اأنه  الباحثون  واكت�سف 
بل  النف�سية  اآلمهم  من  امل�ساركون  تعافى  قد 

واجل�سدية اإىل حد كبري.
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دفاتر حتمل اوراقا ملونة 
مق�صو�صة بعناية مليئة 

باال�صرار.. قد يبدو االمر 
مريبا بع�ض ال�صيء خا�صة 

حني تتحول هذه االوراق اىل 
كنز ثمني غري م�صموح الحد 

باأن يطلع عليه وحني متتد 
عيون اقرب النا�ض اليه ت�صبح 

خيانة ت�صيل ب�صببها الدموع، 
انها دفاتر الذكريات التي تكاد 

متلكها كل بنت يف العامل، دفرت 
حبيب �صديق األيف تودع فيه 

البنات ا�صرارهن واحالمهن.. 
ان ا�صغت ال�صمع جيدا 

ف�صت�صمع �صوت �صحكاتهن 
وبكائهن بني ال�صفحات املغلقة 

خطوط كتبنها منذ عرفن ا�صرار 
الكتابة و�صور مق�صو�صة من 

املجالت راأين فيها فار�ض احالم 
منتظر او ف�صتان انيق متنينه 
او امنية دفاتر الذكريات بني 

املا�صي و احلا�صر ما الذي 
تبدل ؟
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