ũƺƧŚū
مجلس (بدران) وصرخة
أم جاسم ...؟!

العدد 2438 :

كنا ننتظر ش���يء من الخجل
عل���ى أألقل إن ل���م يكن هناك
خط���وات جاده على طريق حل
أألش���كاليات  ,كن���ا نعول على
ردود فعل تتماهى مع صرخات
المظلومين من ش���باب العراق
الذين ضاع���ت أمامهم فرص
العي���ش الكري���م  ,كن���ا ننتظر
وننتظر لكن مجلس���نا الموقر
فاجأن���ا بأنه النس���خه الثانيه
ل(مطي���ر) ال���ذي (اليس���مع
صوت الرعد) كما يقول المثل
الش���عبي العراقي  ,فقد ناقش
نوابنا مس���أله آني���ه هامه لها
عالقه مباشره بتفاصيل الحياة
اليومي���ه ف���ي المجتمع وهي
(الضوضاء)!!! .
تفانى بعض الساده النواب في
إس���تعراض علميتهم ودقتهم
وإطالعهم على تفاصيل دقيقه
بش���أن الضوض���اء  ...وهذا
ماكش���فته الجلس���ه الخاصه
بمناقشة القضيه  ,فقد سمعنا
مف���ردات من قبيل مس���توى
الضوض���اء ووحدة قياس���ها
وطرق الحد منها  ....الخ.
هل بعد هذا الترف ترف ؟ ..
يفت���رض أن يك���ون الس���اده
النواب على درجة من الجديه
وأألهتمام بأمور الناس وحصر
إهتمامه���م في ه���ذا المفصل
الزمن���ي الدقي���ق بم���ا يتعلق
بخطط لتجاوز محن الش���عب ,
فليس من أللياقه أن يستمروا
بهروبه���م إلى أألم���ام لو كان
هن���اك حياء  ,وليس مناس���با
له���م أن يوقف���وا حتى هامش
بسيط من وقتهم لمناقشة هكذا

الصب ُر ..

مفتاح ال َفرَج
ليس
ُ
َ
عماد عبد اللطيف سالم

ناشط .
انطالقاً من كوني عجوزاً مدنيًّا  ،غي ُر ِ
ُ
أشارك في التظاهرات .
وال
ُ
أناضل من خالل الالبتوب المنزلي  ،باستخدام كيبورد
و
عيار  7.62ملم .
و بمناسبة انخفاض درجات الحرارة ( العظمى ) ،
في ايلول سبتمبر الحالي  ،الى  46درجة مئويّة  ،في
العراق العظيم .
ّ
ِب السيد وزير الكهرباء بإصدار البيان اآلتي،
فأنني أطال ُ
إلى جماهير األمّة العراقية المناضلة:
َ
الصابرون على الضيم .
[ أيّها العراقيّوَن ،
• ّ
ان انتاج الطاقة الكهربائية حالياً هو ( كذا ) مي َكاواط
ّ •.
ُنتجة  ،بسبب رداءة
أن الضياعات من هذه الطاقة الم َ
شبكات النقل والتوزيع والتجاوز على الشبكات  ،هي (
كذا ) مي َكاواط .
ً
• ّ
ان صافي الطاقة المتاحة لألستخدام حاليا هو ( كذا )
مي َكاواط .
• ّ
ان الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية لمختلف
األستخدامات حالياً،هي ( كذا) مي َكاواط .
• ّ
ان العجز في تجهيز الطاقة الكهربائية يبلغ حالياً (
كذا) مي َكاواط .
• وهذا يتطلُّب قطعاً مُبرمَجاً للكهرباء  ،هو ( كذا)
ساعة في اليوم .
• ّ
ان األنتاج لغاية  2016-7-1سيكون ( كذا) مي َكاواط
 .بينما تق ّدر الحاجة الفعليّة آنذاك بحدود ( كذا) مي َكاواط
 •.وهذا يعني اننا سنواجه في الصيف القادم عجزاً في
انتاج الطاقة الكهربائية قدره (كذا) مي َكاواط .
• ّ
وأن هذا سيتطلُّب قطعاً مُبرمَجاً للكهرباء في حينه ،
هو ( كذا) ساعة في اليوم .
• ّ
وان أسباب ذلك هي  ..كذا  ..و كذا  ..و كذا .
• و لكي ال تتكرّر محنة صيف العام ّ 2015
فأن وزارة
الكهرباء تحتاج الى  ..كذا  ..و كذا  ..وكذا  ..بكلفة
وقت مقدار ُه ( كذا ) .
تقديرية هي ( كذا )  ..والى ٍ
فأن الصبر لن يكون مفتاحاً َ
و بعكسه ّ ..
للفرَج .
و بعكسه ّ ..
فأنني غي ُر مستع ٍد لتحمّل هذه المسؤوليّة
العراقي
 ،التي تأبى الجبال حملها  ..و يقبل الوزير
ّ
أن يتحمّلها ّ ،
ألنُه كان على الدوام  ،ظلوماً  ..جهوال
.خادمكم  ..وزير الكهرباء ] .

امتحان ؟
ال  ،اختبار ؟ ممكن !

حميد حران السعيدي

مش���اريع قوانين  ,ألضوضاء
حاله غي���ر حضاريه وظاهره
مرفوضه  ...لك���ن مجتمعات
أخرى غي���ر المجتمع العراقي
تج���اوزت المش���اكل المتعلقه
بالخبز وأألمان ل���ن يُالم أهل
الحل والعقد فيها حين يناقشوا
هكذا ظواهر ليضعوا لها حلول
بعد أن تخطوا والى غير رجعه
مايعانيه ش���عبنا  ,أما هنا  ,في
بلد الجوع والبطاله حيث ثلث
أرض البلد تحت هيمنة مجرمي
العص���ر ويُ���دار ماتبق���ى منه
بأمزجة الفاس���دين والجهله ,
هنا حيث تتناثر أشالء الضحايا
وتسيل شالالت الدم  ,هنا حيث
نسمع آالف المفخخات وأصوات
القنابل والصواريخ وأألسلحه
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المتوسطه ُتطلق على مسامع
أطفالنا  ,هنا س���يكون ش���يء
من (البط���ر) المقرون بالغباء
مناقشة وضع قوانين للحد من
أصوات منبهات (ألس���توتات)
مثال وهي تتعالى مبشرة بمقدم
بائع (الغ���از) .في س���تينيات
القرن الماض���ي  ,وفي إحدى
المناطق الش���عبيه ف���ي بغداد
حيث يس���كن مربي الحيوانات
وحيث يُنتج الحليب ومشتقاته
 ,وبع���د منتصف إحدى ألليالي
البارده (نفقت) بقرة المرحومه
(أم جاسم) فصرخت تلك المرأه
المس���كينه بأعلى ماتملك من
(الطبقات الصوتيه)  ,فبقرتها
الوحي���ده هي مصدر معيش���ة
العائل���ه  ,ويب���دو إن صوتها

أزع���ج (ب���دران) جارها حين
كان يس���تضيف بعض نداماه
 ,يحتس���ون الخم���ره ويغنون
على إيق���اع (الدف)  ...فخرج
الرج���ل من بيت���ه متجها نحو
بيت المنكوبه وهو يتمايل ذات
اليمين وذات الشمال  ,وصرخ
بوجه المرأه المنكوبه ( :هسه
أم ال ...متكليلي ش���صار هيه
هايشه ماتت ليش تطيرين قز
القرت اللي شربناه ؟) .
فردت المس���كينه ( :أيه حقك
عين���ي حق���ك أن���ت ش���ارب
{ويسكو}).
وصدق م���ن ق���ال (المجالس
مدارس).

هل تشعر أنك تنتمي لشعب
راق ومتحضر  ،أم أنك جزء
ٍ
من ش����عب متخل����ف  ..حتى
وإن كن����ت أنت كف����رد فيك
بعض الرقي والتحضر ؟
اإلجاب����ة على هذا الس����ؤال
تحت����اج إل����ى أن تجيب على
األس����ئلة التالي����ة  ..ودون
مراوغة :
 هل تحترم إش����ارة المرور ..هل تقف قبل أن تصل إلى
خط المشاة ؟
 هل س����بق لك أن تجاوزتبس����يارتك صف الس����يارات
حتى تصب����ح في أول الصف
؟
 ه����ل يبهجك ص����وت منبهسيارة اإلسعاف القادمة من
خلفك ألنها ستمنحك فرصة
قطع إشارة المرور ؟
 هل تحترم الطابور ؟ هل تذهب إلى أي مؤسسةأو دائ����رة حكومي����ة وأن����ت
محمل بالتوصي����ات وأرقام
هواتف العاملين هناك ؟
 ه����ل تتعامل م����ع الناس -كبش����ر  -بغ����ض النظر عن
ألوانهم ولهجاتهم وعقائدهم
وأفكارهم ؟
 ش����خصيتك المثالي����ة فيتويت����ر والفيس����بوك وبقية
المواق����ع اإللكترونية  ..هل
تشبهك في الحياة العادية ؟
 كم « اس����ماً مس����تعاراً «لديك ؟
 كم مرة ف����ي اليوم الواحدتق����ول  :لو س����محت  /من
فضلك  /يا سيدي  /شكراً ؟
 ه����ل يرتف����ع صوت����ك فياألماكن العامة ؟

أنت ِحزبي ؟
هل َ
ُ
كن���ت أتمش���ى ف���ي الش���ارع
الرئيس���ي في سرس���نك َ ،
حين
ً
ُ
نازال من
رأي���ت « أبوعل���ي «
ً
سيارة تكسي ُ .
قليال
كنت أعرف ُه
ولدينا عالقات عائلية منذ سنين
طويلة  .أبو علي كان مس���ؤول
الح���زب الش���يوعي العراق���ي
ف���ي قضاء العُمادي���ة ُ .
قلت ل ُه
ُ
تعينت في مُستش���فى
 .. :لق���د
العمادي���ة منذ أس���ابيع  ،وأنا
ُ
يصل ترحيلي
حزبي  ،وس���وف
حب بي قائالً
قريب���اً  ..للعلم َ .ر َ
ً :
ً
أهال بك  ..سنلتقي قريبا إذن
ُ
ُ
 ..أين تقيم ؟ ُ
قلت له  :في بيت
إبن ّعمي دلش���اد  .قال  :طيب
س���أتصل بك في األيام القادمة
حاول أن
 ..ولك���ن عموم���اً ِ ..
َ
نفس���ك  ،إال في حالة
التكشف
الض���رورة القص���وى ! .وصلَ
ترحيلي الحزبي من السليمانية
ُ
وإنخرط���ت ف���ي التنظيم في
..
ُ
وكنت ف���ي البداي ِة
العمادي���ة ..
 ،عض���واً في خلي���ة من أربعة
أفراد  ،يقودنا أبوعلي نفس���ه
.....................
مع بداية ع���ام  .. 1976كان
ُمارس نش���اطاً
حزب البعث  ،ي ِ
محموماً  ،من أجل كس���ب أكبر
عد ٍد من األعضاء في أوس���اط
الموظفين والطلب���ة  .المعاون
الوقائ���ي « أخيقار « وهو من
منطقة كاني ماسي  ،كان بعثياً
طلب من���ي أن أنضم إليهم ،
َ ،

 ك����م كلمة بذيئ����ة تقول فياليوم الواحد ؟
 ه����ل تضح����كك النكت����ةالعنصرية ؟
 ك����م مرة تبتس����م في اليومالواحد ألناس ال تعرفهم ؟
 هل تنهي أي خالف بالحواردون أن يرتفع صوتك ؟
 ه����ل ت����رى أن مالبس����كالفاخ����رة ونظارت����ك الراقية
وس����اعتك الثمينة جزء مهم
ّ
وتحضرك ؟
من رقيّك
 ه����ل س����بق ل����ك أن قمتبتوزيع التهم على المختلفين
معك  ..وعنك ؟
 هل س����بق ل����ك أن عممتوصف س����يئ على جماعة /
شعب  /جهة ما ؟

من هذه « القوانة « واألساليب
ُ
فقل���ت له  :لكنني
الس���خيفة ..
الرجل
حزبي بال ِفع���ل !  .تفاجأ ُ
وق���ال  :هل حق���اً أنت حزبي ،
وما هي درج ُت َك ؟ ُ
قلت  :درجتي
ً
َ
َ
نهض فورا و َمد يد ُه
رفي���ق ! .
ً
ليُصافحن���ي بح���رارة  .قائال :
أذهب للمنظم��� ِة اآلن ،
س���وف
ُ
ألخبرهم  [ .أعتق ُد ان ُه هو نفس ُه
أي محمد بيطار  ،كانت درجت ُه
الحزبية مُج���رد نصير في ذلك
الوقت ] .
ُسرعاً  ..فقلتُ
َ
خرج من الباب م ِ

بص���وت مس���موع  :ولكن
ل ُه
ٍ
َ
ياع���م محمد  ..أن���ا حزبي لكن
َ
إلتفت
صدقوني ..
ش���يوعي !ّ .
ً
َ
سطال
صَب
نحوي
وكأن أحدهم ّ
البارد على رأس��� ِه ..
الماء
من
ِ
ً
إستش���اط غضبا والس���يما أن
صديق���ي حميد  ،والمُس���تخ َدم
الطيب « ش���فيق المراياتي «
حاضرين وضحكا على
 ،كانوا
َ
المو ِقف الطريف .
من���ذ ذل���ك الي���وم ّ ..كفوا عن
دعواتهم ل���ي لإلنتماء  ..لكنهم
بدؤوا سلس���لة من اإلزعاجات

حمار غني افضل من افالطون مفلس
ان اردت ان تك����ون ذو مكان����ة
مرموقة في المجتمع  ،فما عليك
اال االندم����اج في ح����زب قوي ،
فس����تتحول من ارنب خائف الى
اسد هصور  ،ومن حمار التفهم
ش����يئا الى افالطون  ،ومن قبيح
المالمح الى جميل وانيق  ،وان
كن����ت ثقي����ل الدم س����تتحول الى
صاحب نكتة تضحك الثكالى .
لكن هذا يتطلب ذكاءا تستخدمه ،
لتتبوأ مكانة داخل صفوف الحزب
 ،اي ان����ك بحاج����ة الى كرس����ي
تجلس عليه  ،ليس من الضرورة
بمكان ان يكون الكرس����ي دوارا
ف����ي بدايت����ه  ،فعلي����ك ان تفكر
بكرسي بسيط في البداية  ،واقبل
به حتى ل����و كان بثالثة ارجل ،
وذلك الكرس����ي سيكون الضامن
الوحيد الذي سيجعلك ان تتحلى
باالوص����اف الت����ي ذكرناها في
البداية  .والحصول على الكرسي
لي����س باالمر الصعب  ،فما عليك

 ه����ل تتباهى بجهلك  ..ألنهجهلك ؟
 كيف تتعامل مع الفنون ؟ عندما تسمع كلمة « امرأة« م����ا هو أول ش����ئ يخطر
على بالك ؟
 كي����ف تتعامل م����ع عاملالنظافة ؟
 كم كلمة عنصرية تقول فياليوم الواحد ؟
 ه����ل تش����تم وأن����ت تقودالسيارة؟
 هل س����بق لك تنظيف أنفكفي مكان عام ؟
 إذا ذك����رت أمام����ك كلم����ة(حريّة) ه����ل يكفهر وجهك
وتنظ����ر لقائله����ا بريب����ة
وامتع����اض وكأن����ه ق����ال

(انحالل)؟
 هل تزعج����ك الكتابة علىالج����دران ؟ -هل س����بق لك
أن ش����اركت ف����ي « تخريب
« مكان عام ؟ ..أو شاهدت
آخ����ر يفعله����ا وتعاملت مع
األمر وكأنه ال يعنيك ؟
 هل تس����خر م����ن كلمات :راق  ،متحض����ر  ،ذوق ؟...
ٍ
هل تع����رف ما ال����ذي تعنيه
هذه الكلم����ات ؟!انظر حولك
 ،وحاول أن تكتشف اإلجابة
عبر « أخالق « الش����ارع ،
وأحداث����ه اليومي����ة ..إجابة
األس����ئلة الس����ابقة ستمنحك
إجابة السؤال األول .

امين يونس

والس���يما أنني أتكل���م العربية
بصور ٍة جي���دة  ،ووعدني بأني
سأستفيد كثيراً مادياً ومعنوياً ..
ُ
ُ
وقلت ل ُه  :اُ ّفِضل
إعت���ذرت من ُه
ً
َ
إسبوعين
ُستقال .بعد
أن أكون م
 ،أخبرني إبن ّعمي  ،ان رفيقاً
جاء لدكان ِه في
من المنظم���ة َ ،
يحثني
السوق ،
وطلب من ُه أن ّ
َ
لإلنخ���راط في ح���زب البعث ،
وينتظر الج���واب غداً ُ .
قلت ل ُه
 :كال  ..ل���ن أفع���ل .حتى خالي
« م���ارف « الموظ���ف القديم
ف���ي البلدي���ة ُ ،كلِ���ف ليقنعني
باإلن ِتساب  ...بل ُ
أنهم
َ
وافق ،
قالوا ل��� ُه  :إذا
س���وف نعطي��� ِه درجةً
حزبية جيدة ! .
ُ
بالضي���ق من
ش���عرت ِ
ُكث���رة الضغوط���ات
واإلغ���راءات  ..و ُت ِو َج
حي���ن َ
َ
دخل
ُكل ذل���ك ..
علينا ف���ي الصيدلية ..
رئي���س البلدية « محمد
وكان بعثي���اً
َ
بيط���ار «
منذ س���نوات ّ .رحبنا ب ِه
َ
فق���ال لي  :أنني ُ
جئت
..
ً
ش���خصيا ألتكلم معك ،
ألننا من مدين��� ٍة واحدة
وأق���ارب  ..الجماع���ة
ِ
ف���ي المنظمة كلفوني أن
أرجع إال
أتصل بك  ،وال َ
مع موافقت���ك لإلنضمام
ُ
ُ
مللت
.كنت قد
للح���زب !

اال ان تنحني  ،وتركع  ،وتسجد
 ،ليس للوطن وال لالمة معاذ اهلل
في ان ارشدك الى ذلك  ،فالذين
يركعون خاشعين امام الوطن هم
ثلة المكان لهم م����ن االعراب ،
وانما عليك ان تركع  ،وتس����جد
 ،وتق����دس من بيده قرار ترقيتك
وترفيع����ك  ،وعلي����ك ان تتظاهر
بالغباء امام صاحب القرار مهما
كنت ذكيا  ،فكلما ازدت نفاقا في
مدح مس����ؤولك  ،وكلما اشعرته
بغبائك وعبقريته  ،كلما ازدادت
فرص ترقيتك  ،وال تدعه يشعر
انك تعلم يقينا بأنه يركع ويسجد
للذي يعل����وه درجة في الحزب ،
بل اجعل منه الش����خص الوحيد
الذي يضح����ي بالغالي والنفيس
من اجل وطنه وامته.
اما م����ا دونك درجة حزبية فالبد
ان تك����ون افالطون ف����ي نظره
 ،وعلي����ه ان يركع ويس����جد لك
صاغرا دون ان تعيره اهتماما ،

محمد الرطيان

فاالهتمام االول واالخير يجب ان
يك����ون لمن هو ارفع منك منصبا
واعلى منك مكان����ة ومرتبة في
الحزب  ،بهذه الطريقة الس����هلة
والبس����يطة والتي التكلفك سوى
القليل من االنحطاط والقليل من

المذلة  ،س����تحصل على الكرسي
الذي سيحدد مس����تقبلك  ،وكلما
اكثرت من وسائل النفاق المذلة
لش����خصيتك كلما ضمنت سرعة
الجل����وس ف����وق ذلك الكرس����ي
المسحور .

ْ
كان���ت
والمُحارب���ات  ،الت���ي
مارس في جميع أنحاء العراق
ُت َ
ِ ،م ْ
���ن ِقبَل « الح���زب القا ِئد «
ض���د ُحلفاءهم الش���يوعيين
ِ ،
في الجبه���ة الوطنية والقومية
حين ّح ْ
أيام َ
لت
التق ُدمي���ة ! .بعد ٍ
ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي
ُ ..
كنت مع الشباب الذين ّعلقوا
ً
الفتة حمراء كبيرة  ،على الجدار
الخارجي لمستش���فى العمادية
وق���ت ُمبِّكر من .. 1976
.في
ٍ
لم ت ُكن هنالك تنظيمات حقيقية
 ،لألحزاب الكردي���ة القومية ،
في العمادي���ة ( حيث ان طالئع
« القي���ادة المؤقتة « واإلتحاد
ْ
ظهرت
الوطني حديث التش ُكل ،
َ
أش���هر ) َ ..
ُ
نال���ك
كان ُه
بع���د
حزب البعث العربي اإلشتراكي
 ،الحاك���م المُطلَق بع���د إنهيار
الثور ِة الكردية في آذار 1975
 ،بتكديس��� ِه لألجه���ز ِة األمنية
واإلستخباراتية  ،ومقرات البعث
والمُنظم���ات المهنية والنقابات
وكان ُهنال���ك أيضاً
َ
الرديف���ة .
 ،الحزب الش���يوعي العراقي ،
ٌ
خليط من
بتنظيم��� ِه  ،الذي هو
العمل الس���ري واإلجتماعات
البعيدة عن العيون  ،من ِجهة
والتمس���ك بأهداب العالقة
...
ُ
الجبهوي���ة  ،اإلش���كالية  ،مع
حزب البعث  ،من جه ٍة أخرى
.
ً
ُ
كن���ت حينه���ا  ..واح���دا من

واذا ما تمكنت من الحصول على
ذلك الكرس����ي  ،س����تزداد مهابة
 ،وت����زداد وق����ارا وس����يحترمك
جمي����ع من هم دونك مرتبة  ،اما
الجماهير فتتحول بقدرة قادر الى
قطيع تقوده ال����ى المراعي التي

الش���يوعيين الش���باب  ..الذين
ل���م َن ُكن َنفق ُه الش���ئ الكثير في
السياسة  ،وعاجزين عن تحليل
األم���ور بص���ور ٍة منطقية ...
وحتى مسؤولينا الحزبيين  ،لم
يكونوا ِبمُس���توى األحداث وال
كيفية التعامُل مع عنجهية البعث
 ،وال ُ
القدر ِة على إتخاذ قرارات
جريئة  ،بالوقوف ضد سياس���ة
اإلحتواء والتهميش واإلقصاء
والترهيب  ،التي إنتهجها حزب
البعث  ،أزاء الحزب الشيوعي
.كانت َ
ْ
تلك مُقدمات  ...لِما جرى
الحقاً .لكني  ..شأني شأن معظم
الشيوعيين الشباب في العمادية
 ،حينه���ا ُ ...
كنت مُتح ِمس���اً ،
ومُس���تعداً للقيام ِب��� ُكل مايطلب ُه
الحزب ُ ...كنا نقو ُم بذلك طوعاً
وع���ن َقناعة  ..ب���ل ُك ّنا نتوقع
المخاط���ر الناتج���ة عن وقوفنا
ِ
حجر عث���رة  ،أمام ُخطط البعث
الحا ِكم  ...لكننا لم ن ُكن نأب ُه بتلك
ُ
الحظ  ..بأن
المخاط���ر
.كن���ت اُ ِ
ِ
الكثير من الن���اس العاديين في
َ
يدركون بأن
العُمادية وغيرها ،
الش���يوعيين ورغم اإلختالفات
في وجهات النظ���ر  ،في عدي ٍد
َ
جديرون بال ِثقة
من األم���ور ...
ً
َ
إجماال .
طيبون
ناس
واُ ٌ

اكرم بوتاني
تختارها لهم بنفس����ك  ،واذا بك
تندمج مع اللعبة اندماجا تنس����ى
فيه نفسك  ،وال تتذكر بانك حمار
ولست افالطون  ،إال عندما تقف
مرتجف����ا  ،متلعثم����ا  ،دون ان
تنطق بجملة مفي����دة وانت امام
مسؤول اكبر منك درجة واعلى
منك مرتبة .ولكن العليك فاللعبة
مفيدة ومسلية وسهلة جدا  ،وتدر
عليك الث����روة والجاه  ،فال تفكر
لحظة واح����دة بالجملة المفيدة ،
ألن المس����ؤول المبجل  ،ال يفهم
شيئا  ،لذلك هو اليهتم واليرغب
بالجمل المفيدة  ،بقدر ما يرغب
بجم����ل المدي����ح والتمجيد  ،وما
عليك اال ان تفكر في نفسك وفي
زيادة ثروات����ك  ،فالحمار الغني
 ،خي����ر من افالط����ون المفلس ،
وكلما كان تفكيرك بهذا االتجاه ،
كلما كنت محبوبا من مسؤوليك
اكثر واكثر  ،وكلما كنت محبوبا
 ،كلما التصقت بالكرس����ي اكثر

 ،وبهذا الخلق الجميل  ،س����تعبد
طريقا جديدا يقودك بسهولة الى
كرس����ي اخر اكثر سحرا  ،واكثر
جماال ورونقا من الذي س����بقه ،
وليس مستبعدا ان يكون الكرسي
الجديد دوارا  ،وهذا يعتمد على
درجة انحائتك  ،فحاول جاهدا ان
تنحني اكث����ر  ،دون ان تفكر في
ظهرك .
ولك����ن اياك ث����م اي����اك ان تفقد
صواب����ك  ،وتص����اب بالغرور ،
فالكرسي مسحور  ،وقد يوهمك
بان����ك اصبح����ت تش����ي جيفارا
وياخ����ذك الغ����رور للتحدث عن
الوط����ن او االم����ة  ،فالكالم عن
الوط����ن وعن االمة خ����ط احمر
يفقدانك ذلك الكرس����ي الذي يدر
علي����ك الثروة والج����اه  ،واذا ما
فقدت الكرسي س����يعود كل شئ
ال����ى حقيقته فال انت فيلس����وف
زمانك وال انت انيق  ،وانما انت
حمار واقبح ما خلق اهلل .

