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ربّمـا يـكـون اإلهمـال مـرض قـاتل .. أنا أدعى روز في
ـلة سن العـشـرة ينـعـتني اجلـمـيع بالـفـتاة الـكـسول و
لكوني ال أختلط باجلـميع دوماً كئيبـة أحُب النوم كثيراً
والــديَّ يـعــمـالن ال أراهـمــا كــثــيــراً ربّــمــا هــذه إحـدى
األسباب الـتي جتعـلني هـكذا فـتاة كـسول لـلغـاية ليس
ـلة جداً في كل مـرة تأتي والدتي لدي نضـام حياتي 
تراني نائمة تبدأ بتوبيخي وتصرخ عليَّ حتى ضجرت
منـي في مـرة رأيتـهـا تـبـحث عـبـر مـواقع التـواصل عن
شيء لــكــســـر ذلك الــروتــ يــومـــاً مــا وجــدت عالجي
وعرفت حينها جيداً ما اعاني منهُ ليس مرضاً جسدياً
ـا أعاني الـوحدة وذلك بـسبب كمـا تظن بل نـفسـياً وا
إهمالـهم لي وانشـغالـهم عني لـساعـات طويـلة في احد
االيـام قـررت والدتـي تـطـبيـق بـعض اخلـطـوات فـأخذت
مع والـدي قـســطـاً من الـراحـة لــنـذهب في عـطــلـة مـعـاً
عندما أخبروني فرحت كثـيراً استيقظت في الساعة 7
صباحـاً وأنا اشـعر بـراحة داخـلي وكأن لم أرَاهـا منذ
سن عدة او لم جنلس معاً تـفاجاً والديَّ مني وعرفوا
حينها كنت أعـاني الوحدة جملرد عطـلة صغيرة فرحت

الهتمامهم بي 
حـبــوا اطــفـالــكم أهــتـمــوا بـهـم لـيس هــنــاك شيء مـهم

كأطفالكم.

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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الـتــمـلك لــيس بـدفع مـن احلـاجـة
ـا رغبة واسـتئثـار في الغالب وإ
يـكــون غـيــر مـبـرر ألن أســبـابه ال
ــنـطق وال هي من تــصـمـد أمـام ا
االنـــســانــيـــة بــشيء. لـــذلك جــعل
االمام عـلـيه الـسالم الطـمع بـوابةً
لــلـــشــر عــنـــدمــا وصــفـه بــقــوله:
(الـطمع بـوابـة الشـر) وكمـا نـعلم
أن دخـــول االبــواب يــعـــني أنــنــا
شكـلة والشر اصبـحنا في قـلب ا
بـكل ما يـنـطوي عـليـه من مخـاطر
ومـحــرمــات ومـغــريــات ومـكــائـد
يصنع من (الطـمع) بوابة عريضة
واسـعة له لـيس بالـنسـبة لالفراد
ــــــا اجلـــــــمــــــاعــــــات فـــــــقـط وإ
والـــشـــركـــات والـــدول الســـيـــمـــا
الكـبرى والقـوية منهـا فالقوة اذا
لم يـــتم الـــتـــحــكـم بــهـــا بـــشــروط
انـسـانـيـة سـوف تـدفع مـصـدرهـا
نحو مسـارات تنطوي على ظلم ال
حـدود لـه لـذلك غـالـبـا مـا يـتـآخى
ر ــسـيـطـَّ الــطـمع مع الـقــوة غـيـر ا

عليها.
 الى الـسـيـد رئـيس الـوزراء عادل

هدي احملترم عبد ا
ـــان الى الـــســــيـــد رئــــيس الــــبـــر
احملترم اسألكم  بالله   اريد حقي

 من ثروات وطني
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السـياسي البخـيل لن يكون مؤهال
لـقـيـادة الـعـراق.. عـنـدمـا أنعـم الله
ختلف اخليرات فهي على البالد 
كـارم التي ال يـستـوعبـها أبو من ا
فــــلـــــيس!!ومـن قــــصـص الــــبـــــخل
الــطـريـفــة الـتي اتـذكــرهـا دائـمـا ..
كــلـمـا الـتــقـيت احـدا مــنـهم …(كـان
ـشيـان في جنازة الـبخـيل وولده 
يت تقول : .. فسـمع الولد زوجـة ا
آه يـا زوجي .. ســيـذهـبـون بك إلى
بـيـت لـيس فــيه مــاء وال طــعـام وال
فراش وال كـساء …فقـال الولد ألبيه
الـبـخيل :  ”هل سـيـذهـبون به إلى
بـيـتنـا ?) . اليـرتـبط (الـبـخل) بحب
ال واكتنازه وعدم اجلود به فقط ا
ــا يــتــعــلق ايـــضــا بــجــمــيع  وا
السلوكيات والـفعاليات التي يقوم
بـهـا االفـراد في اجملــتـمع  فـهـنـاك
ـسـاعـدة وهـو من يـبـخل عـلــيك بـا
قـادر عــلــيــهـا  وهــنــاك من يــبـخل
عــلــيـك بــالــعالج وانت تــعــاني من
االلم  وهـــنـــاك من يـــبـــخل عـــلــيك
بـالثـنـاء والـشكـرعـلى عـمل اجنزته
وهــــنـــاك مـن يــــبـــخـل عـــلــــيك له 
ك اولفوزك بجائزة بالتهنئة لتكر
ما  وهناك من يـبخل عليك باحلب
وانت تــغــمـره بــهــا  ولـعـل اقـسى
انـــواع الــبــخل هـــو .. عــدم تــفــقــد
ـاني الذي الـراعي لـرعيـته ! والـبـر

اليـعرف مافي قـدورفقراء مـدينته 
سـؤول االمني الـذي يـنام قـرير وا
الــــعــــ وجــــاره مــــهــــدد  ووزيـــر
الـتـمـويـنـيـة الـذي يـغط شـبـعـانـا 
ــواطـن التــشـــبع جــوع وحــصـــة ا
اطفـاله ! يبدو ان الصـورة السيئة
لـلـبـخل دفـعت بـاحـد الـشـعراء الى
رفض هـذا السـلوك مـنشـدا يقول :
ارى الــنـاس خـالن اجلـواد والارى
ـ خـليل واني بخـيال له في الـعا
رايت البـخل يـزري باهـله فـاكرمت

نفسي ان يقال اني بخيل !
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هنـاك .. من يـبـخــل عـلى وطـــنــه
وهـــنـــاك مـن يـــفــــتـــديـه! جـــاء في
مــجـــمل مـــا قــيـل عن الــطـــمع أنه
عـبـارة عن رغـبــة جـامـحـة المـتالك
الــثــروات أو الــســلع أو األشــيــاء
ــطــلـــقــة بــغــرض ذات الـــقــيــمـــة ا
ا يـتجاوز االحتفـاظ بهـا للـذات 
احتـياجات البـقاء والراحة بـكثير
وهو يـسري عـلى الرغـبة الـطاغـية
ــســـتــمــر عـن الــثــروة والــبــحـث ا
ــكـانـة والــسـلـطـة أمــا تـعـريف وا
ــفــهــوم الـعــلــمـاني الـطــمع وفق ا
الـنـفـسي فـإنـه يـعـتـبـر بـنـفس من
الرغبـات اجلامـحة لـلحـصول على
ــا يـحــتـاجه الــشـخص او أكــثـر 
اجلماعة وامتالكه حتت باب حب

اخلـــطـــاب الــســـيـــاسي والـــديــني
ـهـاترات وكذلك ابـعـاد الدين عن ا
الـسـيـاسـيـة احلـاصـلـة هـذه االيام
بل هــنـاك فـكـر مـتــطـرف مـسـتـشـر
حـيــنـمـا ذكـرت عـبــارة بـال الـبـيت
الله اجنـانا من داعش واال لـكانوا
الــيــوم داخل بـيــوتـنــا وزوجـاتــنـا
وبنـاتنـا سبايـا لديـهم رد وقال ان
ال الـــبــيت ال يـــحــمــون احــدا واال
انقذوا انـفسهم عبـارة صعبة جدا
لــلـفــهم واالســتـيــعــاب وظـاهــرهـا
حـقيقي وبـاطنـها باطل وبـعيد عن
احلــقـيـقــة امـامــنـا مــسـؤلــيـة هـذا
اخلـطـاب والــتـرويج لـلــفـصل بـ
الـنــوايـا واخلــفـايـا واحلــيل الـتي
تـضاف لـلـخـطاب وجـعل اخلـطاب
مـــعــتـــدل وطــنـي ســيـــاسي ديــني
ـصــلـحــة اجلـمـيـع . كـمـا يــصب 
اسـتـخـدم داعش الـدين واخلـطاب
الـديـني فـي اسـتـغالل الـبـعض بل
انهم كـثر بحيث اجـتاحت مساحة
واسـعـة من الـبـلـد بل شـمـل بـلدان
كـثـر  ,الـيـوم بـعض الـسـيـاسـيـون
يـسـتـخـدمــون اسـلـوب دس الـدين
في خــطـابــاتـهم لــلـنـيـل من عـقـول
البسطاء وتمك افكارهم الواهية
من التغلغل داخل الوسط الثقافي
الــديـني وتـمــريـر افـكـار يــسـوقـهـا
على حساب البعض  ,كنا وال زلنا
نـعـتـبـر كل االطراف اخـوتـنـا ولـنا
دين واحــد وهـم وحــدهم في بــيت
السـياسة يـعتبـرونا طوائف وملل
وقــومــيـــات نــحــتــاج الى خــطــاب
مـعــتــدل ونـحــتـاج مــتــلـقـي يـنــبـذ
بـطن والـذي له اهداف اخلـطـاب ا
ثقـف في تفنيد ,وهنا يـكمن دور ا
سيس ديـنيا وعـقائديا اخلطـاب ا
ـــرحــلـــة نــدعــو الى بل في هــذه ا

خطاب وطني .
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لـلـتــحـرر فـواد كــثـيـرة ومــنـهـا مـا
ـتـحرر او يـطـلق عـلـيـه اخلـطـاب ا
احلر والذي يـستخدم للـتعبير عن
الــرأي بـعــيـدا عـن الـقــيـود  ,بــعـد
 2003دخل العراق مرحلة ما بعد
تـكـمـيم االفـواه والـتـحـرر الـفـكـري
والـــثــقــافـي وذلك الــتـــحــرر شــمل
اخلـطـاب بـكـافـة اشـكالـه والبد من
مــتــلق لــهـذا اخلــطــاب ويــخــتـلف
مــتــلق عـن اخــر من حــيث االدراك
والـتـأثــر والـتـأثـيــر به ظـهـرت في
عام  2018ظاهرة الـتشويه لألخر
بـاستـخـدام اخلـطاب تـارة الـديني
وأخـرى الـثـقـافي لـكن اسـؤهـا هو
التـجـني عـلى الـدين فـمـهـمـا نـنال
من اخلـطـاب الـثـقـافي فـهـو يـبـقى
في اطــر اشــخــاص واال يــتــجـاوز
اجملمـوعة بـينـما اخلـطاب الـديني
ـتـد الى ابــعـد من مــجـمـوعـة او
يــصل الى الــشــمــولـيــة لــلــجــمـيع
ناهيك عن اخلطاب السياسي وان
اطـر بـإطـار الدين فـهـو ال يـتـجاوز
ـتلقي شـكلة في ا الـسياسـة لكن ا
ـواقع ومـدى ادراكه  ,في بــعض ا
 خـــــــــلـط االوراق وفي بـــــــــعض
الـــصــحـف والــبـــرامج الــتـي لــهــا
حــضـور وشـعـبـيـة كــبـيـرة عـنـدمـا
تـــخــلـط االوراق بــ الـــســيـــاســة
والـدين لـلـنـيل من الـدين بـطـريـقـة

خــــبـــيـــثــــة تـــتـــمــــاشى والـــوضع
ـزري والـذي يـتـحـمل الـسـيـاسي ا
تـبـعاتـه السـاسـة الذيـن يصـنـفون
بــأنــهم اسالمــيــون . لــذلك هــنــاك
تـلقي ويـستغل من الـتبـاس لدى ا
الـبــعض لـبث ســمـوم احلــقـد ومـا
تــــــخـــــــفي االنـــــــفـس في بـــــــعض
الـصــفـحــات نـشـر ســؤال ومن هـا
الـــســؤال اســتــفـــز الــعــقل وحــرك
الـتفكـير حيـنما اراد سـوءا بالدين
وبـرسـالـة مـحـمـد صـلى الـله عـليه
وســـلم حــيـــنــمــا يـــقــول اين ذهب
الـبــعـيــر عــنـدمــا دخل الــنـبي الى
الــغــار لم يـــســتــطــرق الى اذهــان
الـبــعض بـان الــسـائل كــان يـبـغي
الــوصــول الى هــدف مــغــرض الن
الـهــجـرة كــانت ايـامــا او اسـابـيع
ولـيـست يـومـا واحـدا كـمـا انه من
يقول انهم كانـوا يستقلون اجلمل
كــواســطـة نــقل ولــكن يــسـتــشــهـد
بـــقـــوله بـــان الـــرســـول وصل الى
ـدينـة واسـتقـبل عـلى جـمل لذلك ا
هـــذا اخلــــطـــاب حتــــفـــيــــز الـــشك
ــتــلــقي ومــثــله والـــظــنــون لــدى ا
ادخــــال اخلــــطــــاب الــــســــيــــاسي
واحــتــســاب الــبـعـض عـلـى الـدين
فــيـــمــا لم يـــعي بــان الـــدين لــيس
ظـهـر بل بالـفـكر بـالـعمـامـة وال بـا
والـعــقــيــدة البــد من الــفــصل بـ

…UOŠ ‰Ëbł
... كُنت في أول مرةٍ امـتلكتُ هـاتفاً
أُحب أن أضع سـمــاعـاتي ألسـتـمع
إلـيـ أغـنـيـةٍ تُــعـجـبُـني في الـطَّـريق
فــيــبـــدو الــوقت أقلُّ مَـــلالً الــيــوم
أضعُ سـمـاعاتي وأحـيانـاً ال أُشغلُ
أيّ أغـنـيــة أضـعـهــا ألجتـنب كالم
األخـرين... أنــا أهـرب مِن اجلـمـيع

بتلك الطَّريقة.
ال يــــهـــــمّــــنـي االن الــــشـيء الــــذي
يـتـقـاتـلـون من اجـله  ذلك اإلنـهاك
جـــعـــلــنـي أبــذل جـــهـــوداً جـــبــارة
ألُحـافظ عليـ فـكرة وجـودي بعد أن
حــاول اآلخــرون إزالــتي ومَـــحْـوي

عن العالم.
لــلـمــرة األولــيـ أشـعــر أنّه لم يَــعـد
ـةٍ يُـهـمـني وصـول رسـالـةٍ أو مـكـا
صــوتــيــة لم أعــد أنـتــظــر حـدوث

شيء.
أنا إنه أنا.

إنـني الــعـادة الــوحـيــدة الـســيـئـة
التي ال أستطيعُ اإلقالع عنها.

وجـدتــني أنـتــمي لـنــفـسي جـدًا ال
أحـد يـشــبه مـعـتــقـداتي الــغـريـبـة
ثابة أشيائي التي روتيني  أنا 
ــكن أن تـصــبح يــومًـا ألحـد .. ال 
ـاحــنــة الــتي أقــودهـا احلـرب الــطـَّ
داخل نفـسي يواسـيـني بهـا الله 

ف ال احتاج إلى رِفقه .
أيــقـــنتّ بـــأنّ الــله مـــعي وإن كــان

العالم ضديّ أجمع .
لن ينسى الله سكوتك عن الكالم 
وال عتـبًا كتـمتـه وال قهرًا جلـمته 
ًا حتملته.  اني انضج بفعل وال أ

. الضرر ال بفعل السن
ُــعــظم األشــيـاء الــتي وال أُبــالي 

وت الناس من أجلها. 
# ســـيـــئه كـــمــا تـــراني أو تـــظن 
وطـاهـرة بالـقـدر الذي يـعـلـمه الله

وحده ..
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ـــرآة وكــــيفَ ســـأبــــدو أمـــام فـي ا
ميع كـان يَهـمني حـقاً أن أُلفت اجلـَّ
األنــظـــار الــيــوم أغــسل وجــهي 
أُحاول صُـنع ابتـسـامة أرتـدي ما
يــلـيق بي وأهــتم بِــشـأن مــظـهـري
دون أهــــداف مُــــســــبــــقـــة بــــفــــعل
رورةِ لــنـفــسي ألول مـرةٍ أنـا الـضـَّ
أفــــعلُ األشــــــــــــــيــــاء لــــنــــفــــسي

وحسب
أهتمُ بنفسي من أجلِ أن أكون.

قــبل وقـتٍ طــويل كـــنتُ شـــخــصــاً
فـاقــداً لــلــوعي مِـثـل دُمـيــةٍ تــفـعل

األشياء من أجلهم.

ـرات التـي أنهض تـقـلّـصت عـدد ا
بــهــا وحــدي أصـبَــحتُ أســتــيـقظ
نبه .  بفِعلِ الضَّرورة بواسِطةِ ا
تغيّـرت اهتـمامـاتي... كنت سـابقاً
قـد كـرّستُ وقـتـاً لـتـصـفح "الـفـيس
بـــوك" اآلن أنــا أســرق الــوقت في
مـحـاولـةٍ لـلـرد عـلى رسـائل الـعملِ
تراكمة حتيـ أنّ معظم أصدقائي ا
يــواجــهــون مُــشــكـلــةً مـع طـبــاعي
اجلـديدة في احلـقيـقة أنـا ال أملك

الوقت.
غــالـبــاً مــا كُــنت أهـتـم لـقــيــمـصي
وأبـقيـ لـوقتٍ طـويل أنـظُر لـنـفسي

ونـحن في قمـة الوحل الـصبـر اكثر
وســيـلـة نـتـحـدث عــنـهـا كم نـصـبـر
حــتى الـــصــبـــر هــرب من ايـــديــنــا
االجتـــاه الــوحـــيـــد هــو الـــضـــربــة
ن اكـيـد لـنـا نـحن الـقـاضـيه ولـكن 
نـعم نحن من جعـل انفسـنا حتارب
انـفــسـنـا الم اقل لـكم انـهـا عالمـات

االستفهام ?
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كل من قـال ويقـول ويقـال كالم على
ورق وكـل من وعـد ويــعــد فــهـو بال
شك كالم عـلـيـك ومـنك الـسالم وكل
مــا كــثـراالقــاويل فــانــهــا اشــاعـات
الاكـــثـــر وال اقل لـــزمـــنــا الـــصـــمت
وبــدأنـــا بـــخـــطـــوات فـك الـــقـــيــود
تحجـرة تراودنا عالمات ة ا القـد
االســتــفـهــام والــتــعــجب في نــفس
الــوقـت لــكـي او من اجل ان نـــفــهم

مايدور حولنا من كالم
مـفـبــرك اين نـحن ومن
نـــكـــون والـى اي مــدى
نـــصل االوقـــات بـــاتت
تــــخـــتــــرق احـالمــــنـــا
سـتقبل ستـقبـليـة .ا ا
سـمـعـنـا عـنه ورسـمـنا
النـــفـــســـنــا خـــطـــوطــا
ورديــــة بل وخــــطــــوط
حـــــــــمــــــــر يـــــــــجب ان
النـتــجــاوزهـا خــطـوط
االهيـة تعـلـمنـا دروسا
قــاســيه وتــعــلــمــنـا ان
ـر وامـتـحـان الـدنـيـا 
ويجب ان نتـرك بصمة
فـــيـــهـــا مـــشـــرفه لـــكي
جنـــعل اجلــيل الــقــادم
يـبـنـي مـسـتـقــبـله كـمـا
يــريـد هــو ..ونـتــعـجب
لتلك االهات والنسيان
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سألني صديق لي من هو الله ? 
حــقــيـــقــة وقع هـــذا الــســؤال في
موقع ابـعد من االجابـة انا اعرف
ـعـرفـة ان الـله هـو الـواحـد حـق ا
االحد لكن ح وجه هذا السؤال
لم اسـتـطع ان اجـيب هـو اخلالق
ــــوجــــود ال بل رحت ــــصــــور ا ا
اتفـكر في كم اله عنـدنا ح بعث
الـــنــبي صــلى الــلـه عــلــيه وســلم
لـقـريش لم يــنـكـروا حـقــيـقـة الـله
ـــا اخــــبـــرونـــا عن رغــــبـــتـــهم ا
بالـتقـرب من الـله بواسـطة الالت
والــعـزة وهــبل وغــيـرهــا من تـلك

االصنام 
من هو الله ?

كـثرة االلهـة عندنـا حتى ال نعرف
ماذا نعبد وكـيف نعبد ومن نعبد
اصـبحت كـلـمة الـله مـوجودة في
الــكــثـيــر واالكــثـر من يــتــبع هـذه
االوامر بدون تردد جتد من اتخذ
الـهه هــواه ولـكن مـا هــو الـهـوى

وكيف يكون ?
لقـد رأيت الله مـتمـثال بحـكومات
ولــهــا عــابــدون كــثــر مــتــمــثــلـ
بـتـطبـيق الـقـوانـ لـيس حـفـاظا
ا يبـتغون اجلنة على االنـظمة ا
بــرضــاء احلــكــام ولــعل جــنــتــهم

تنحصر في بعض الدنانير
رأيت الـــله في امـــرأة يـــخـــافـــهــا
زوجــهــا وابــنــاؤهــا حــتى كــانت
كلماتها فرائض وتطبيقها الزاما
وزيارة من حتـبهم من قبل الزوج
 وقول كيف انهـا مسيطرة وكيف
حــيــاتـهــا مع ابــنـائــهـا وزوجــهـا
جمـيـلة وال جتـد في هذه الـعائـلة

ابالسة وليس لهم شياط
رأيت الـله في معـلم يفـرض العلم

بقوة وليس بتحبيب العلم
رأيـت الــــــــلـه فـي رب الــــــــعـــــــــمل

ال وصاحب ا
رأيـت الــله في كـل شيء مــوجــود
وكـــثــرة االلـــهـــة عـــنـــدنـــا وكـــثــر
الـــعــابــدون لــكــنـــني لم ارى الــله

الــذي جـاء به االنــبـيـاء وال يـرون
فيه رسـالة الله ولعل هـذا اقتصر
على نظرتهم التي حددت الله في
اجتـــاه واحــد وكـــان اجلـــدار قــد
تــبــرأ من ســجـــود الــيــهــود فــهم
يــعــضــمــون الــصــخــور بــذاتــهــا
ولـيس الـله الـكـنـائس تـصـدح كل
احـد ليـجـتمع كل من سـمع بـبيت
الـرب ونـسـوا انـهـم اكـلـوا اخلـبز
ــــــســــــيح نــــــفــــــسه ونــــــســــــوا ا
احلـســيـنـيــات عال فـيـهــا الـنـواح
عــلى احلــســ وال بــيت الــنــبي
لـكـنـهم لم يتـبـاكـوا على فـقـدانهم

لـله فـي انـفــسـهم اجلــوامع تـرفع
االذان وتـــنــــادي لـــعــــبــــادة الـــله
ولـكـنــهم يـتـبـعــون قـول الـعـلـمـاء
ولـيس كـتاب الـله وجـدت الله في
نـفسي وخـلف االشيـاء فهل نـعبد
الـله ام نـعـبـد مـا نـعتـقـد انه الـله
فــلـكل مــنـا الــهه يــعـبــده وفق مـا
ــثل الـله يـريــد ولـيـس الحـد ان 
فـالـله واحـد اعـبـده كـيـفـمـا اشـاء
هـكـذا وجـدت الــله وهـكـذا عـرفت

الله فكل شخص له اله يعبده.
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ويستمر سائق الكوستر فرحان الغضبان في رحلته داخل
شوارع العاصمة من اجل العيش الشريف  واثناء الرحلة
قـال احـد الـركـاب ويـدعى ابـو حـقي لـفـرحـان الـغـضـبـان (
شـنو رايك يافرحان يابو غضب  بعملية التغيير في البالد)
 فـقـال له فرحـان الـغضـبـان ( عـمي  ابو حـقي انـا اشوف
الـتـغـييـر يـبـدأ من الـشـعب )  فـرد عـلـيه ابـو حـقي ( يـعني
قـصدك يا فـرحان تـغيـير الشـعب وازالته من الـوجود حتى
ـتـحـكـمـ بـأمـور يـصـفى اجلـو الى الـوافـدين والـوافـدات ا
الـبالد  فقال له فرحـان الغضبـان ( عمي ابو حقي الحتلل
بكيفك وتأول الكالم مثل اجلماعة !وتفضل انزل وال تبليني
الـله يـبلي ?)  وانـتـهت حلـقـة ورحـلة الـكـوستـر عـند اعالن
الـغـضـبــان الـوصـول الى نـهـايـة اخلـط وبـعـد نـزول جـمـيع
ـكن كالم ابو الـركاب ردد فـرحـان الغـضبـان مع نـفسه ( 
حـونه من الـوجود عن حـقي صـدك راح ينـهون الـشـعب و
ي ووو) واكمل الغضبان طـريق التهجيـر والقتل وتسمـيم ا
كالمه ( اذا الـشـعب سـاكت ومـا يفك حـلـكه طـبـعا يـبـلـعونه
ويـاكلونـة و ?! واه ياشـعب ما دكلي شـمسـوين الك سحر..
دحـجي فك حلكك صدك جـذب !!).ويستمرسـائق الكوستر
فـرحـان الـغـضـبـان في رحـلـته من اجل كـسب قـوت يـومه 
واثـنـاء الرحـلـة قـال احـد الركـاب (الـعـبريـة) في الـكـوسـتر
لـفرحان الغضبان (عمي فرحان لقد حلمت حلم واريد منك
ان تـفـسـر هـذا احلـلم) فـقـال له فـرحـان الـغـضـبـان (شـنو
حـلمك?) فقال الراكب( لقد حلمت بطفل صغير يحمل قران
عنى سرق اهل بيته ـينه  وسرق مصروف أخـوته  في 
 ثم وجـد كـأس فيـه خمـر فـشـرب منه واخـذ يـتـرنح ثم قام
يـصلي وبعدها قتل عدد من افراد عائـلته  فما تفسير هذا
احلـلم ?)  فقـال فرحـان الـغضـبان( يـابه اكو واحـد يفـسر
هــذا احلــلم ) فــرد عـلــيـه رجل في الــكــوســتــر اسـمـه ابـو
جـبـاروقال (ان تـفـسـير احلـلم هـو ان هـذا الطـفل سـيـكون
قـائــد ورئـيس لــشــعب مـا  ألن الــذي يـحــكم هـذا الــشـعب
مـازال طـفل صــغـيـر قـيـاســا لـلـقـادة الــكـبـار وهـذا احلـاكم
يـسـرق ويـشـرب اخلـمـر ويـقتـل بـأسم الـدين) ... فـرد علـيه
فـرحان الـغـضبـان ( شـنو هـذا الـكالم يا ابـو جـبار تـفضل
انـزل انت والـعبـريـة الن وصلـنـا الى نـهايـة اخلط )وبـعد ان
غـادر جـمـيع الـركـاب الكـوسـتـر ردد الـغـضـبـان مع نـفسه
(عـفــيه ابـو جــبـار عــلى هـذا الــتـفــسـيــر) واضـاف فــرحـان
الـغضبـان( بس  ابو جبـارشنو قـصده بجـملة قـائد ورئيس

لشعب ما !).
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رأة الـسـوريـة تـعانـي اليـوم أبـشع أنـواع الـعذاب في ا
كل تـاريـخــهـا ! فـلــقـد خـلّــفت األزمـة الـســوريـة مـآسي
وويالت عــلـى احلــرة الــســوريـــة  فــهي الـــيــوم مــابــ
هـانة لـتـكابـد وجتـاهد من أجل مهـجـرة تعـاني الـذل وا
أن توفـر لنـفـسهـا لقـمـة العـيش تسـدُ بـها رمـقهـا  وما
بـ حـالـة من الـبـؤس واأللم جــراء مـا تـعـانـيه من ثـكل
ويُتم وتـرمل ! األزمـات اإلقتـصـادية هي أشـرس أنواع
رء ألن اإلنسـان أكثر ما األزمات ألنها تـدق في عظم ا
ـوت جوعـاً   فـعـلى يـخـشـاه هـو فـقدان طـعـامـه وأالّ 
ـسـلـمـ بـاألخص وعـلى الـنـظام العـالم أجـمع وعـلى ا
احلاكم أن يـنـظر بـعـ اإلعتـبار إلـى ما تـعانـيه إبـنته 
أخـــته  أمـه من الــــنـــســـاء الــــســـوريـــات  مـن أقـــسى
اإلستعباد  فهي الجـئة في هذا البلد تـعمل وعليها أن
تـسـمع اإلهـانـات والـشـتائـم ولـيس عـلـيـها إالّ الـصـمت
والصـمت والـرضوخ لـهـذا الذل  نـقـولهـا بـكل وضوح
رأة السورية قد ذُلّت بعد عزها  وأستُعبدت وألم إن ا
بـعــد حـريـتــهـا ويــالـله ولــلـخـطـب الـفـضــيع الـذي صُب

  عليها
التحضـر واإلنفتاح عـلى الغرب قـد دمر هذه احلرة بل
زاد الط بلّة وأضافة ألم إلى آالمها  أيعقل أن تبقى
أسـيــرة الـهــوى والـشــهــوات لـتــشـبع هــذا وتـروي ذاك
وبعدما يشبـعون يتركونـها تتألم وتندب حـظها ودنياها
 فـهي الــيـوم دعــوة نـصــدرهـا إلى الــعـالم أجــمع بـأن
رأة السورية كرامـتها وأخالقها وتربيتها يعيدوا إلى ا
ـعـــــــــــروفـة بـهـا  فـهل هـنـاك من يـلـبي وأصـالـتـهـا ا
دعـوة حــرةٍ تـســتـصــرخ لــنـصــرة شـرفــهـا وكــرامـتــهـا

وأصالتها?.
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