
مع قدوم عيد الأ�شحى املبارك وقبل �شهر حمرم 
احلرام ي�شهد البيت العراقي بالتزامن مع الإجازة 
غالبا  ولكن  متعددة  ومنا�شبات  افراح  ال�شيفية 
ون�شاهد  الأ�شلحة  طلقات  اأ�شوات  اإىل  ن�شتمع  ما 
يعود  موؤ�شف  م�شهد  يف   ، النارية  الأعرية  ت�شابق 
اإىل  وقلبها  الأفراح  مهدداً  جديد،  من  للواجهة 
والتعبري  بها  البع�ض  ا�شتهانة  عن  ف�شاًل  ماآمت، 
اإطالق  خالل  من  خاطئة،  ب�شورة  الفرح  عن 
العري�ض  زف  يتحول  متعددة  حالت  يف  النار 
علي  احمد  اأو�شح  الحتفال.  مقر  اإىل  ومرافقيه 
عن  املتتابعة  التحذيرات  من  الرغم  على  اأنه   -
النارية  الأعرية  واإطالق  الأ�شلحة  حمل  خطورة 
الأعرية  ظاهرة  اأن  اإّل  واملنا�شبات،  الأفراح  يف 
م�شتمرة،  زالت  ما  الناري-  -الر�شا�ض  النارية 
باإطالق  اإّل  يتم  ل  الفرح  عن  التعبري  وكاأن 
النارية وال�شتعرا�ض بها وتعزيز �شورة  الأعرية 
عن  ف�شاًل  الواعي،  جمتمعنا  عن  ح�شارية  غري 

ذلك  ومع  اأحد،  على  تخفى  ل  التي  خطورتها 
اأ�شبحت  حتى  تطورت  املمار�شة  هذه  اأن  نالحظ 
من  العديد  خّلفت  موؤ�شفة  اجتماعية  ظاهرة 
ال�شحايا والعبث يف املمتلكات، مبينًا اأن ظاهرة 
اإطالق النار يف منا�شبات الزواج املوؤ�شفة، اأوجدت 
نتيجة  والأقارب  واجلريان  الأهل  بني  خ�شامًا 
وقوع �شحايا اأبرياء وغالبًا ما حتّول فيها الفرح 
الظاهرة  هذه  ان�شجام  عدم  عن  ف�شاًل  ماأمت،  اإىل 
موافقتها  وعدم  املجتمعية،  قيمنا  مع  اخلطرية 
الذي  والثقايف  واحل�شاري  الديني  موروثنا  مع 
على  موؤكداً  النا�ض،  اأرواح  حماية  اإىل  دعا  طاملا 
جمتمعنا  مكونات  جميع  تعاون  وقت  حان  اأنه 
ابتداًء من الفرد والأ�رسة ثم احلي ووجهاء القبائل 
�شّدد  حني  يف  والإعالم.  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
الإعالم  و�شائل  كافة  اأهمية  على  ح�شن  حممد 
خا�شًة  الجتماعي  التوا�شل  ومن�شات  واملنابر 
الكبري  التوعي  والدور  بجماله،  كاًل  الراأي  قادة 

من خالل تعبئة املجتمع والتاأثري عليه اإيجابيًا. 
الإعالمية  التوعوية  احلمالت  تنظيم  بوا�شطة 
الفرح  التعبري عن  ثقافته حول  لتعزيز  املنظمة، 
بعيداً  جمتمعنا،  وعي  تعك�ض  ح�شارية  ب�شورة 
عن انتهاك حقوق وخ�شو�شيات الآخرين، ف�شاًل 
الإعالم  عرب  اجلميع  جهود  تظافر  �رسورة  عن 
خماطر  من  للتحذير  مبن�شاته،  الجتماعي 
الرف�ض  ب�شالح  وقفها  وتعزيز  املمار�شة  هذه 
وا�شتمرارها،  التوعية  وتعزيز  التام  املجتمعي 
حتى تكتمل احللقة ويتحقق التن�شيق بني اجلهات 
ذات العالقة لننعم مبجتمع اآمن وباأفراح �شعيدة 
بعيدًة عن طلقات الأ�شلحة النارية. فيما يرى ثائر 
اأن هذه الظاهرة ا�شبحت عادة اإجتماعية  ناطق 
لدى بع�ض النا�ض ونوعًا من اأنواع التفاخر فيما 
بينهم عندما ميار�شونها يف منا�شباتهم .م�شيفًا 
، اإىل اإن بع�شهم يعدها اأمراً مكماًل لطقو�ض الزواج 
و�شري  املنزل  من  وخروجه  العري�ض  قدوم  عند 
الفندق  اإىل  و�شوله  حلني   ، ال�شوارع  يف  موكبه 
واملحتفلني  عرو�شته  مع  منزله  اىل  عودته  اأو 
معهم .م�شرياً اىل اأن هذه الظاهر ما زالت �شارية 
من دون وعي مبخاطرها ، عندما يقوم بع�شهم 
، ل�شيما املراهقني ممن يحملون ال�شالح باطالق 
ي�شيب  قد  بع�شه  ورمبا   ، الهواء  يف  ر�شا�شه 
لتحدث   ، الحتفال  يف  املتواجدين  النا�ض 
هدى  دعت  كما    . لها  مربر  ل  كارثة  عندها 
ال�شبل  بكافة  املواطنني  توعية  ب�رسورة  جابر 
خالل  الر�شا�ض  اإطالق  عن  التخلي  اأجل  من 
العوائل  بع�ض  اأن   ، و�شاهدت   . الزواج  حفالت 
تريد من خالل هذه الفعال امل�شينة اإظهار معامل 
الفرح لديهم من خالل اإطالق النار وما اأ�شبه ذلك، 
وكل هذا يعد اأمراً مرفو�شًا �رسعًا وقانونًا. وراأت 
الفرح  ، هو  الزواج  اإقامة حفالت  اأن غاية   ، هدى 
النا�ض  اإزعاج  ولي�ض   ، املنا�شبة  بهذه  وال�رسور  
املحيطني بهم ، وجعلهم ي�شعرون باخلوف من كل 
يدخلون  اأبنائهم  جعل  اأو  ترمى  ر�شا�ض  اإطالقة 
يف املنازل بطريقة مفزعة ، حت�شبًا لعدم اأ�شابتهم 
منع  حتاول  عندما  هادي  كرمية  و�شخرت  بها. 
هوؤلء من اإطالق العيارات النارية يف الهواء عندما 
اأنهم   ، ليّدعوا  ال�شعيدة  املنا�شبات  اأحد  حت�رس 
.وكانت  النا�ض  على  ولي�ض  الهواء  يف  يطلقونها 
الطالقات عندما ترمى  بان هذه  لهم  توؤكد  هناء 
، فت�شيب  الر�ض  ، تعود من جديد اىل  الهواء  يف 
كثرياً من النا�ض وقد تودي بحياتهم ، وخري دليل 
يف  املوجودة  احلالت  تلك  هو   ، الكالم  ذلك  على 
مالحقة  اىل  المنية  اجلهات  .ودعت  امل�شت�شفيات 
يهددون  كونهم  عليهم  القب�ض  والقاء  هوؤلء 
المر  ترك  واذا   ، النا�ض  واأرواح  العامة  ال�شالمة 
هكذا من دون عقوبة ، فانها �شت�شبح حالة عامة ، 
ل ميكن ال�شيطرة عليها ، عندما ي�شاهدون  اأن هناك 

�شعفا يف املالحقة لهم. و�شاركها يف الراأي و�شام 
ح�شني عندما قال ، يجب اأن يكون هناك حزم مع 
هوؤلء من خالل منعهم با�شتخدام الأ�شلحة النارية 
خالل املنا�شبات اخلا�شة وحفالت الزواج وتطبيق 
النار جرمية  اإطالق  اإن  .ويذكر و�شام  النظام بدقة 
يف  ت�شهم  ل  كي   ، الكرام  مرور  متر  اأن  ميكن  ل 
الزواج  اأو حفالت  املنا�شبات  اإنت�شارها يف  زيادة 
على  كبرَيْين  وخطراً  قلقًا  ل  ت�شكِّ اأ�شبحت  والتي   ،
وفر�شه  ال�شلوب  هذا  اإتباع  اإن  .و�شدد  املواطنيـن 
نوعًا  يعد  الحتفال  �شاعات  طيلة  املحتفلني  على 
من الرتويع لهم وللمنطقة التي ي�شكنونها ، ففيها 
الن�شاء والطفال وكبار ال�شن الذي بع�شهم يعانون 
من اأمرا�ض مزمنة ويحتاجون اىل الهدوء .  بينما 
اإ�شتخدام  باأن  يعلم  اجلميع  كرمي  حيدر  يقول 
خمالفة  تعّد  واملنا�شبات  الأفراح  اأثناء  الأ�شلحة 
لن   ، �شديدة  لعقوبة  �شاحبها  وتعر�ض  �رسيحة 
هذه ال�شلحة دائما ما تكون غري مرخ�شة . وتاأمل 

حمادي بتحول بع�ض الفراح اىل اأحزان يف حالة 
 ، احلا�رسين  ال�شخا�ض  لحد  اإ�شابة  اأي  حدوث 
�شالمة  يعر�ض  وبع�شوائية  اإ�شتخدامها  �شوء  ب�شبب 
ممار�شتها  عن  بالبتعاد  .ون�شح  للخطر  الآخرين 
نهائيًا ، لنها ل تعرب ، ل من قريب ول من بعيد عن 
منا�شبة الفرح التي يرجوها اأهل العري�ض والعرو�ض 
اإنه  يقول منري هادي  واأخريا   . واملحتفلني حينها 
الأ�شا�ض  من  الأ�شلحة  وجود  عدم  املفرت�ض  من 
عن  التعبري  ميكن  حيث  الأعرا�ض،  منا�شبات  يف 
باإطالق  الت�شاهل  خلطورة  اأخرى،  باأ�شاليب  الفرح 
الوقوع،  حمتملة  كوارث  من  عنه  ينتج  وما  النار 
التام  واجلهل  الأ�شلحة  ا�شتخدام  �شوء  عن  ف�شاًل 
لدى البع�ض يف التعامل معها وهذا ما يزيد ن�شبة 
وقوع الكارثة، موؤكداً على: اأن هذه املمار�شة تعترب 
ا�شتهتاراً بالأنظمة والقوانني والأبرياء اأي�شًا -مع 
على  قوية  عقوبات  اتخاذ  من  بد  ول  الأ�شف-، 
اإىل  بالإ�شافة  العمل،  لهذا  املمار�شني  الأفراد 

الأ�شلحة، والتن�شيق مع اجلهات  �رسورة م�شادرة 
اإغالق  وكذلك  الزواج،  حفالت  اإقامة  عند  الأمنية 
عقوبات  وفر�ض  للتعليمات  املخالفة  القاعة 
رادعة عليها بحجم خطر هذه الظاهرة الجتماعية 
ُم�شدداً  اخلطري،  التهديد  هذا  لوقف  املوؤ�شفة، 
بكامل  للمنا�شبة  الداعي  اإ�رساك  �رسورة  على 
من  املمار�شة  هذه  جتاه  الأمنية  بامل�شوؤولية 
خالل حتمله م�شوؤولية جميع املحتفني به وكذلك 

املدعوين حل�شور املنا�شبة.
ملنا�شبات  الدعوات  بطاقات  يف  ن�شاهد  واأ�شاف: 
البطاقات  ا�شرتاطات معينة مذيلة يف تلك  الزواج 
حتتوي على عبارات منع ا�شطحاب الأطفال ومنع 
الداعي  باإمكان  لذلك  املثال،  �شبيل  على  الت�شوير 
وا�شتخدام  حمل  باتًا  منعًا  مينع  عبارة  ت�شمني 
الأمن بحكم  يكون مبثابة رجل  اأن  الأ�شلحة منها 
اأن املواطن هو رجل الأمن الأول، ثم لتاأكيد موقفه 

من خالل رف�ض هذه املمار�شة اخلطرية.

ردهات  بني  مت�شكعًا  وقتهم  الطلبة  معظم  يق�شي 
امل�شت�شفيات وبني حدائق امل�شت�شفى وكافتريياتها 
البع�ض   ، �شطر  من  اكرث  اىل  الطلبة  ين�شطر  وهنا 
املعلومة  اإقتنا�ض  جاهداً  يحاول  الذي  املتدرب 
والتخّوف  التعارف  يف  الآخر  والبع�ض  وتدوينها 
اأن  رمي  ل�شان  فعلى  املر�شية.  احلالت  بع�ض  من 
التدريب وهي ُتخ�شع مري�شا لفح�ض  زميلتها يف 
اإدخال نيدل الإبرة و�شحب الدم،  دموي تخاف من 
معاينة  طالبًا  ت�رسفها  من  املري�ض  فيمتع�ض 
امليداين  التدريب  ي�شعى  ال�شاأن.  بهذا  متخ�ش�ض 
يف  مهم  مكوِّن  اإ�شافة  اىل  العراق  يف  ال�شيفي 
يكت�شب  ففيه  الواقع،  اأر�ض  على  الطالب  تعّلم 
يف  تعلموه  ملا  ُت�شاف  مهمة  خربة  املتدربون 
تتمكن  لهم  امل�شيِّفة  اجلهة  وباملقابل  الدرا�شة، 
حت�شل  التي  لكوادرها  الإ�شافية  امل�شاعدة  من 
الذي  )التطبيق(  برنامج  خالل  فمن  اأي�شًا.  عليها 
ت�شعى اإليه اجلامعات العراقية مبنح الطالب مهامًا 
علمية  موؤ�ش�شات  مع  بالتن�شيق  فردية  وواجباٍت 
وجتارب  بخربات  لتزويدهم  خمتلفة  واأكادميية 
هة يف جمالهم، كما يتم تقييم خربات  هادفة وموجَّ
تقرير  كتابة  طريق  عن  للطلبة  امليداين  التدريب 
حول التدريب امليداين الذي يقوم بتقييمه امل�شوؤول 
لهم  امل�شّيفة  الدائرة  او  املوؤ�ش�شة  يف  الطالب  عن 
اإل  الطالب.   على  امل�رسف  التدري�ض  هيئة  وع�شو 
التطلعات  لهذه  �شنديد  كحاجز  يعمل  الواقع  اأن 
التقنية  كلية  من  كرمي  ترتيل  الطالبة  ذكرت  كما 
ال�شخ�شية  جتربتي  خالل  :من  وال�شحية  الطبية 
تاأثري  له من  العلمي ملا  م�شتواي  لحظت منواً يف 
العملي بعد درا�شته نظريًا يف  الواقع  اإيجابي على 
ب�شكل مبا�رس  اجلامعة كوننا نتعامل مع املر�شى 
وتراكيبها،  املختربية  املواد  غمار  ونخو�ض 
يتلقاها  التي  املعاملة  �شوء  برغم  م�شتطردة: 
الدوائر  تلك  يف  والعاملني  املوظفني  من  الطالب 
ي�رّسون  الطالب  من  الكثري  اأن  اإل  واملوؤ�ش�شات 
على ال�شتمرار بالتدريب ال�شيفي. مبينة: ان اغلب 
املخترب  يف  البقاء  من  املتدرب  يعاين  الأوقات 
من  الطلبة  العاملني  بع�ض  مينع  اإذ  عمل  دون  من 
من  لتخوفهم  رمبا  وعملهم،  موادهم  على  الطالع 
خمتربية  مواد  لإ�شتخدامهم  او  مق�شود  غري  خطاأ 
منتهية ال�شالحية )اك�شباير( وهذا ما يح�شل دائمًا 
يف خمترب البكترييا )الأحياء املجهرية(. واختتمت 
�شوء  ان  حديثها  كرمي  ترتيل  املتدربة  الطالبة 
معاملة املوظفني للمر�شى يجعل الطالب املتدرب 
نهاية  عليه  �شيق�شم  الذي  الق�شم  من  م�شدومًا 
من  مردفًا:  الق�شم.  بهذا  واحلنث  اجلامعية  درا�شته 
خالل �شوء معاملة املر�شى فبع�شهم يتجاوز على 

غري  كالمًا  واإ�شماعه  �شوته  برفع  وذويه  املري�ض 
املختربات  م�شوؤويل  لدى  ن�شاهده  ما  وهذا  مقبوٍل 
والأق�شام! م�شيفة: برغم كل ذلك ا�شتفدُت من جتربة 
الأ�شياء  من  الكثري  اكت�شاف  يف  ال�شيفي  التدريب 
�ض يف الكلية، ا�شافة اىل كيفية التعامل  التي مل ُتدرَّ
بطريقة ان�شانية مع املر�شى الذين يتلقون الإ�شاءة 
من بع�ض العاملني يف املوؤ�ش�شات ال�شحية خا�شة 
ال�شيفي  التدريب  اأهمية  عن  املختربات.  اأق�شام 
والطالبية  التدري�شية  الأو�شاط  بني  ُيعرف  ما  او 
بالتطبيق يقول ال�شتاذ اجلامعي  د. حمزة عليوي: 
الكليات؛  من  كثري  يف  الأهمية  بالغ  التطبيق  نعم، 
الذي  العملي،  للتطبيق  وا�شعة  بابًا  الذي يفتح  فهو 
الكلية  افتتحت  الذي  وهو  العمل،  �شوق  اىل  ُيحيل 
نافذة  كذلك  التطبيق،  يفتح  كما  م�شيفًا:  لأجله، 
على طبيعة موؤ�ش�شات احلكومة العراقية ذات ال�شاأن؛ 
فال تطبيق خارج مدار وعمل هذه املوؤ�ش�شات. وهنا 
يحكمها  مرتهلة،  موؤ�ش�شات  فهي  كلها؛  ال�شكالية 
الروتني والأداء احلكومي املتعرث. يقابل هذا التعرث 
الكليات  قبل  من  املراقبة  �شعف  معه،  يت�شافر  او 
مهم  التطبيق  نعم..  عليوي:  وا�شرت�شل  املخت�شة.  
من  العمل  هذا  تطوير  وبالإمكان  للطالب،  ومفيد 
واجلامعات  احلكومة  موؤ�ش�شات  املو�شوع:  طريف 
حوافز  متابعًا:وخلق  للعمل،  اأخرى  اآليات  بايجاد 

التطبيق، وهو  اللتزام مبواعيد  ع على  ت�شجِّ للطلبة 
هناك  تكون  كاأن  للعراق،  جماورة  دول  تفعله  ما 
املتميزين  وبالأخ�ض  للطلبة،  مالية  ا�شتحقاقات 
يرتبط  الكليات  بع�ض  ان  م�شدداً:  غريها.  او  منهم 
كالتمري�ض  للتخ�ش�ض  العلمي  بالتطبيق  عملها 
جزء  وهو  منه  فالبدَّ  والقانون  وال�شيدلة  والطب 
رئي�ض من التخ�ش�ض. موؤكدا: على حتقيق التدريب 
ال�شيفي، التطبيق مبتغاه يف اأغلب الأحيان وحتمًا 
فيها  املتدربة  املوؤ�ش�شة  ونوع  ب�شكل  يرتبط  الأمر 
اأ�شال  لكني  م�شتدركًا:  الدرا�شي.  الخت�شا�ض  او 
فيوؤكدون  التطبيق  تتطلب  تخ�ش�شات  يف  الطالب 
انهم قد ا�شتفادوا كثريا من التطبيق. وبطبع لكل اأمر 
ما جانب مظلم واآخر م�شيء ولكل جانب زوايا نظر 
اجلامعي  للتدريب  خمتلفة،  وثقافات  اأفكار  وفق 
ال�شيفي يف العراق باإختالف منظوماته التعليمية 
جوانب ايجابية واأخرى �شلبية وهذا ما حتدثت به 
لـ)املدى(  جعفر  اأزهار  حا�شبات  الهند�شة  طالبة 
قائلة: للتدريب ال�شيفي )التطبيق( فوائد و�شلبيات 
كثرية منها اعتماد الطالب اجلامعي على نف�شه اأي 
انه اأ�شبح باإمكان الطالب اأثناء فرتة التدريب العمل 
على اكرث من جهاز بالإ�رساف من قبل اأحد الأ�شاتذة 
. م�شيفة: كذلك متابعة العمل وتقوميه اإ�شافة اىل 
الطالب  مينح  ال�شتاذ  قبل  من  الأخطاء  تقومي  ان 

ثقة بعمله يوؤهله ملرحلة عملية مقبلة. وا�شتطردت 
الطالب  يوؤهل  التدريب  ان  كما  الهند�شة:  طالبة 
وبعد  تخرجه  بعد  الطالب  اأن  اأي  الوظيفي  للعمل 
ح�شول معجزة تعيينه �شيكون قادراً على الإندماج 
كونه  و�شال�شة  ب�شهولة  امل�شمار  هذا  يف  والدخول 
�شبق واأن مار�ض العمل هذا. م�شتدركة: لكن لال�شف 
منح  خالل  من  الف�شاد  دخله  املجال  هذا  حتى 
برغم  املتدرب  للطالب  الكاملة  النهائية  الدرجة 
انه مل يح�رس ال يومًا او يومني. م�شددة: ان بع�ض 
الطالب ياأتون من مناطق بعيدة عن �شكنهم خا�شة 
و�شط  اليومي  الو�شول  �شعوبة  وبالتايل  الطالبات 
هذه الأو�شاع ال�شعبة. وا�شافت الطالبة املتدربة:  
كما ان بع�ض اق�شام الدوائر متنح متدربيهم �شاعتي 
عمل يومي من دون عمل حقيقي اأي يكون �شاعتني 
ترفيهيتني باملعنى احلقيقي ،اذ يتم  تداول اأطراف 
مدير  ان  ذلك  �شبب  مو�شحة  والطرافة.  احلديث 
متدرب  بيد  عمله  ت�شليم  يرف�ض  الق�شم  او  الدائرة 
�شيمنح  التدريبية  الفرتة  نهاية  ويف  عمل  حديث 
واجتياز  للحفظ  ب�شيطة  اأوراقًا  املتدربون  الطلبة 

الختبار بح�شور املتدرب او حتى من دونه. 
اأزهار جعفر حديثها متمنية من  واختتمت الطالبة 
اجلهات امل�شوؤولة عن توزيع الطلبة املتدربني على 
دوائر الدولة متابعة الأمر وال�شعي احلثيث للحد من 

الغنب يف حتقيق اأهداف التدريب املن�شودة .
الأفراد  من  جمموعة  تّلقي  باأنه  التدريب   ُيعرَّف 
ذات  والكفاءة  واملهارة  للمعرفة  واكت�شابهم 
التدري�ض املهني،  الفائدة يف جمال ما، عن طريق 
اجلامعي  التدري�شي  العملّية.  املهارات  ممار�شة  اأو 
العمل  اأ�شا�ض  التدريب  ُيعـد   : اأو�شح  احمد  هيثم  د. 
املعاهد  عليه  ت�شتند  ال�شناعّي، وهو مبثابة عمود 
والكفاءة.  املهارة  طلبتها  لإك�شاب  التكنولوجّية 
خالل  من  ما  لعمل  املمار�ض  ي�شبح  م�شيفا: 
واإجناز  التقّدم  يف  واملهارة  اخلربة  لديه  التدريب 
يف  اي�شا  وي�شهم  مردفًا:  وجه.  اأكمل  على  العمل 
مهارات  التدريب  ويحّفز  العمل،  وحتديث  تطوير 
هذا  احمد:  وا�شاف  املهنّي.   وتطويره  العامل 
واخالقيات  معايري  وفق  اعتماده  مت  التعريف 
دولية متعارف عليها. م�شتدركا: اإل اننا يف العراق 
فغالبا  متعددة،  ومفاهيم  اآخر  تعريف  للتدريب 
ا�شا�شيا  عن�رسا  والخوانيات  املحاباة  تدخل  ما 
فيها.  يتدّرب  التي  واملوؤ�ش�شات  املتدربني  لإختيار 
م�شدداً: ويف اغلب الأوقات واأعمها الف�شاد والر�شوة 
ويبقى  والإخوانيات  للمحاباة  مناف�شان  عن�رسان 
الوحيدة  وال�شحية  امل�شهد  يت�شّيد  بينهما  ال�رساع 
ل  الذي  الفقري  املتدرب  املواطن  هو  احللبة  لهذه 

ميلك جاهًا او نفاذاً للدخول يف هذه ال�رساعات. 
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بعد اأن اأنهت درا�ستها يف 
املرحلة اجلامعية الثانية 
كانت رمي ت�ستعد لتطبيق 

ال�سنة الدرا�سية الثالثة بفرح 
واآمال ال حّد لها، اإال اأن اآمالها 

يف االآخر ارتطمت على 
جدران احلقائق لتفيق على 

ك�ابي�س وحقائق م�ؤملة، بعد 
مبا�سرتها للتدريب ال�سيفي 

يف واحٍد من م�ست�سفيات 
مدينة النجف اكت�سفت رمي 

اأن التدريب اجلامعي ما ه� 
اإال حم�س كذبة ي�ستثمرها 
البع�س لل�سد على �س�اغر 

امل�ظفني وان كل ال�قت 
الذي يتطاير على ردهات 

امل�ست�سفيات ما ه� اإال نزهة 
وترفيه للبع�س، 
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