
حمافظة  جمل�س  ع�ضو  بها  ادىل  التي  الت�رصيحات  بني 
اىل  النازحني  بعودة  تق�ضي  التي  الع�ضكري  احمد  كركوك 
اىل  ت�ضري  نينوى  ملحافظ  واخرى  ق�رصا  �ضكناهم  مناطق 
ا�ضتقبالهم وتاأمني كافة م�ضتلزماتهم  يعلن التناق�س بني 
فلم   . جديد  من  ح�ضوره  والواقع   امل�ضوؤولني  ت�رصيحات 
مت�ضي �ضوى ايام على حترير عدد من املناطق التي كانت 
حتت �ضيطرة تنظيم داع�س االرهابي وخلوها من عنا�رصه 
املحافظني  اأحد  قيام  عن  انباء  تواردت  حتى  بالكامل 
املحافظات  نازحي  باإبعاد  قرار  باإ�ضدار  امل�ضوؤولني  اأو 
ال�ضاخنة خالل �ضاعات وينجح يف تطبيقه عمليا واعادتهم 
اىل مناطق ال تتوفر فيها اب�ضط مقومات العي�س خا�ضة بعد 

املعارك والق�ضف املتوا�ضل الذي تعر�ضت له!.
التوافق  من  ب�ضيء  يح�ضل  ملا  املو�ضحة  االراء  اتت  كما 
وعدمه اذ قال ع�ضو جمل�س حمافظة كركوك احمد الع�ضكري  
"قد تبدو القرارت التي يتم اتخاذها موؤخرا جائرة ولكنها 
كركوك  دخلوا  النازحني  من  كبرية  اعدادا  ان  اذ  مربرة 
وت�ضلل معهم عدد من املخربني واالرهابيني، مبينا ان هذا 
احد ا�ضباب حوادث جرت يف وقت �ضابق وال نريد تكرارها 

يف احلاظر وامل�ضتقبل 
النازحني اىل  ا�ضار اىل ان هناك �ضببني لعدم عودة  فيما  
مناطقهم االول �ضبب �ضيا�ضي ويريدون البقاء الأهداف منها 
املدينة،  يف  العرب  ن�ضبة  وزيادة  ارهابية  باإعمال  القيام 
واالخر اقت�ضادي، مو�ضحا ان نازحي االنبار قد مت حترير 
عمال  لهم  وجدوا  وقد  االموال  يت�ضلمون  انهم  اال  مناطقهم 

ولي�ضوا على ا�ضتعداد للعودة اىل مناطقهم .
الكاتبة خالدة القرغويل التي واكبت تقاريرها احلديث يف 
ال�ضاأن الذي يعنى باملناطق املحررة وما الذي يعاين منه 
واجب  االإرهاب  من  املدن  حماية   " قالت  فيها  النازحني 
على  فالعمل  عملها  يح�ضن  ملن  م�رصفة  وم�ضوؤولية  كبري 
.. ال يعد حماية لهذه املدن الأنه  اأخرى  النا�س مرة  تهجري 
يقت�رص على جهة واحدة وهذا خطاأ ا�ضرتاتيجي وا�ضح الأن 
اإىل  االإرهابيني لديهم قدرة كبرية على املناورة والدخول 
املدن امل�ضتهدفة اأما هذه اخلنادق فهي اإهانة للجرية بني 
حمافظاتنا واأهلنا ال�ضاكنني فيها ف�ضال عن ف�ضح املجال 
 .. اأخرى  وفر�س  منافذ  عن  يبحثوا  كي  االإرهاب  لعنا�رص 

للتهجري واالأبعاد الق�رصي .
الق�رصي  للتهجري  تعر�س   الذي  النازحني   احد  قال  فيما 
حتى من املنطقة التي قام بالنزوح اليها مع عدد من مما 

تبقى من افراد ا�رصته 
"بالرغم من خو�س كافة حمافظات العراق حربا �رصو�س 
لتحرير املناطق املحتلة من ) الدواع�س ( وم�ضاعب كثرية 
وم�ضاكل تع�ضف بكل كيانات ومنظومة البالد وموؤ�ض�ضاته 
املواطنون  هم  منها  االأول  واملت�رصر  ودوائره  ووزاراته 
والك�ضبة  العمل  عن  العاطلني  من  واأغلبهم  العاديون 

واأ�ضحاب املهن املتوقفة .. بعد كل هذه الكوارث يخرج لنا 
ب�ضع حمافظني كي يكت�ضفوا علما جديدا وهو علم التهجري 

الق�رصي .
اأكرب  جمهوداً  هناك  يكون  ان  املفرت�س  "من  وا�ضاف  
لتذليل  النازحة  العوائل  ا�ضتقبلت  التي  املحافظات  من 
بالقرارات  تفاجئنا  اإننا  اإال   ، زيادتها  من  بدال  امل�ضاعب 

التع�ضفية االخرية اال تعلم اجلهات املعنية ان  واالإجراءات 
وحقوق  املواطنة  قيم  اأب�ضط  مع  تتنافى  االإجراءات  هذه 

االإن�ضان" !
ومن اجلدير بالذكر ان احلل الوحيد يكمن يف تاأمني حدود 
العراق اأوال وتنظيف املنظومات االأمنية من حاالت الف�ضاد 
االأجهزة  عمل  تطوير  يف  واملتوا�ضل  اجلاد  والعمل  فيها 

اأمنية  خطة  وو�ضع  املحافظات  داخل  العاملة  االأمنية 
وطنية حمكمة وموحدة بالتعاون والت�ضاور واالإتفاق بني 
كل حمافظات العراق .. اأما تق�ضيم كل حمافظة مبا يتوافق 
مع اأهداف حمافظها اأو جمل�ضها يف �ضمال العراق وو�ضطه 
نحو  بال�ضري  ال�ضك  تقبل  ال  وا�ضحة  اإ�ضارة  فهو  وجنوبه 

تق�ضيم البالد ب�ضكل فعلي .

الزيوت  �رصكة  عمال  الإ�رصاب   48 الذكرى 
النباتية يف اخلام�س من ت�رصين الثاين 1968، 
ا�ضتذكارية من قبل  كان منا�ضبة الإقامة ندوة 
جمعية الثقافة للجميع يف مقر اجلمعية ببغداد. 
وكان رئي�ضها الدكتور عبد جا�ضم ال�ضاعدي هو 

احد ابطال ذلك اال�رصاب البطويل.
حممد  القانوين  وامل�ضت�ضار  الكاتب  الندوة  ادار 
او  ر�ضيد قال: لالأ�ضف مل يكن هناك اي حتليل 
�ضبقت  التي  لل�ضنوات  العمايل  للن�ضال  توثيق 
ن�ضال  ان  رغم  و1968،    انقالبي1963 
مرتكزات  اهم  من  يعد  العراق  يف  ال�ضغيلة 
الن�ضال يف العراق . ثم جرت مداخالت ناق�ضت 
ال�ضيا�ضي  املكتب  ع�ضو  األقاها  بحثية  ورقة 
للحزب ال�ضيوعي العراقي د. ح�ضان عاكف، بعد 
اأن قدم الناقد ب�ضري حاجم عر�ضًا نقديا لكتاب 
عمال  وا�رصاب  العراق  يف  الوطنية  )احلركة 
�رصكة الزيوت النباتية( الذي األفه القيادي يف 

االإ�رصاب د. عبد جا�ضم ال�ضاعدي.
اأكد عاكف اأن “ا�ضتذكار ا�رصاب عمال الزيوت 
الن�ضايل  ال�ضفر  يف  م�رصقة  �ضفحة  النباتية، 
خا�س  ب�ضكل  العراقية  العاملة  للطبقة  املجيد 
و احلركة الوطنية الدميقراطية ل�ضعبنا العراقي 
القادة  من  ب�ضناعها  لالحتفاء  و  عام،  ب�ضكل 
فيها  �ضاركوا  الذين  العمال  عموم  و  النقابيني 
حتدياتها،  و  مواجهاتها  تفا�ضيل  �ضطروا  و 
الوطنية  احلركة  تاريخ  دخلت  �ضفحة 
والعمالية-النقابية باعتبارها مترينًا بطوليًا 
للتحدي و املواجهة ل�ضلطة البعث اجلديدة بعد 
العودة الثانية له يف انقالب 17 متوز 1968”.

�رصكة  عمال  ا�رصاب  “جاء  اأنه  عاكف  وتابع 
الزيوت النباتية يف اخلام�س من ت�رصين الثاين 
النقابية  احلركة  عزمية  و  قوة  ليوؤكد   1968
على  وقدرتها  العمالية  املنظمات  و  العراقية 
ا�ضتلهام درو�س الن�ضال الذي كد�ضته جتاِرُبها 
النقابي  العمل  بواكري  ظهور  منذ  الطويلة 
على  و  املا�ضي،  القرن  بدايات  يف  االوىل 
ا�ضتعداد احلركة خلو�س الن�ضاالت املطلبية يف 
التظاهر و االعت�ضام و اال�رصاب  االحتجاج و 
و  احلقوق  ه�ضم  و  اال�ضتالب  ا�ضكال  كل  �ضد 
العاملة  الطبقة  اي�ضا دور  ليوؤكد  و  اال�ضتغالل، 
الن�ضاالت  عموم  يف  ا�ضهاماتها  و  العراقية 
القوى  اجرتحتها  التي  اجلماهريية  الهبات  و 

الوطنية الدميقراطية على مدى عقود طويلة”.
للجميع  الثقافة  من جانبه قال رئي�س جمعية 
ال�ضاعدي،  جا�ضم  عبد  د.  ال�ضابق  والنقابي 
العمال  ا�ضتجابة لرغبة عدد من  الندوة جاءت 
واملعنيني يف احلركة النقابية، ومثلت ا�ضتذكاراً 
اإذ  وتاريخها،  العمالية  احلركة  جوانب  الأهم 
با�ضتحقاقاتهم  امل�رصبني  العمال  كادر  طالب 
ن�ضبة  التاأميم وتوزيع  التي ن�س عليها قانون 

خم�ضة باملئة من االرباح”.
واأحد منظمي  �ضاهداً  “كنت  ال�ضاعدي  واأ�ضاف 
العمالية  للجنة  ورئي�ضا  اال�رصاب  وقادة جلنة 
متوز   17 انقالب  قبيل  مرتني  املنتخبة 
على  العمال  ارغام  حاولوا  اذ  وبعده   1968
الذريع،  بالف�ضل  باءوا  لكنهم  قناعتهم  تغيري 
يف  احلقيقي  حجمه  اخذ  الذي  فاال�رصاب 
مع  ال�رصيحة  واملبا�رصة  واحلوار  التوعية 
العمال كانت قد �ضبقته اجراءات نقابية بابعاد 
املزاج  بح�ضب  جتري  كانت  وعمالية  ثقافية 
يف  العمالية  الذاكرة  ي�ضتح�رص  الذي  الثوري 

وح�ضية حزب البعث وجرائمه من دون ا�ضتثناء 
اليوم اال�ضود من تاريخ العراق احلديث الثامن 

من �ضباط العام 1963”.
“لقد   ، للجميع  الثقافة  جمعية  رئي�س  وتابع 
الثاين  واجهنا يف �ضباح اخلام�س من ت�رصين 
1968، حملة همجية عند بدء اال�رصاب بفتح 
الر�ضا�س على العمال من الباب الرئي�س وكان 
الهجوم ظهراً، وبداأت احلملة الهمجية امل�ضلحة 
بالدخول اىل املعمل من اجلهة اجلنوبية املطلة 
واعتقلوا  العمال  من  عددا  وجرحوا  دجلة  على 

الع�رصات”.
“لقد  االإنقالب  مقدمات  عن  ال�ضاعدي  وحتدث 
قبل  املنظفات  ل�ضناعة  الرافدين  عمال  �ضجل 
وبعده،  النباتية  الزيوت  �رصكة  مع  دجمها 
النقابي  والوعي  االعداد  يف  تاريخية  ماأثرة 
وممثال  نقابية  جلان  بانتخاب  والتنظيمي 

للعمال يف جمل�س االدارة”.
التي  النقابية  “اللجنة  اأن  ال�ضاعدي  واأو�ضح 
العمال  من  املكونة  البعث  عودة  قبل  فازت 
لفتة  جبار  جانب:  اإىل  اأحدهم،  كنت  الذين 
وغ�ضبان احمد و�ضن�ضل عبداهلل وفا�ضل حبيب 
وجميد موؤمن وعبد العظيم حميد وح�ضني كاطع 
مليح  و  اخالطي  مو�ضى  وحممد  م�ضجل  وكرم 

كطيف و�ضاكر حلو وحممد ح�ضن”.
املواد  نقابة  “رئي�س  اأن  ال�ضاعدي،  وتابع 
اجلبوري، خرج  ال�ضيد حمودي عيدان  الغذائية 
وقتها ليعلن امام مئات العمال عن فوز قائمة 
فكانت  االنتخابات،  نتائج  و�ضحة  العمال 
املتواطئة  النقابية  اللجنة  فر�ضة جميلة لطرد 
حاولت  والتي  الع�ضكرية،  اال�ضتخبارات  مع 
اغتيايل بعد االنتخابات يف 15 ت�رصين الثاين 
اىل  ال�رصكة  حتولت  وهكذا   ،1967 العام 
ظهر  الذي  العام  اجلو  �ضاعدها  متوثبة،  خاليا 
قوائم  بوجود  ال�ضلطة،  اىل  البعث  عودة  قبيل 
البيئة  اىل  باال�ضافة  العمالية،  لالنتخابات 
الثورية اجلديدة التي ظهرت اثر حركة الكفاح 
يف  ال�ضاحق  والفوز  املركزية  والقيادة  امل�ضلح 

انتخابات الطلبة”.
�ضالح  منا  طلب  ذلك  “بعد  اأنه  واأ�ضاف 
من  وهم  الر�ضيد  مع�ضكر  امر  جواد  وفهد  عمر 
فرف�ضنا  التفاو�س  علينا  الهجوم  يف  �ضاركوا 
املعمل،  التفاو�س خارج  يريدون  كانوا  النهم 
وهو  املعمل  اىل  عمر  �ضالح  ح�رص  ذلك  بعد 
مطالبكم  ونوؤيد  معكم  نحن  العمال  ايها  يقول 
وجه  وبهذا  بينكم،  املد�ضو�ضني  من  ونحذركم 
االتهام يل ولعدد من العمال بقتل ال�ضهيد جبار 
باجراءات  العمال  من  العديد  واعتقلوا   ، لفته 
تع�ضفية وبقيت يف معتقل االمن ملدة �ضنة مع 
ال�ضيخ علي  الرفيق رحيم  غ�ضبان احمد وكان 
االمني  اىل  املعتقل قدمنا مذكرة  يزورنا ومن 
�ضجة  وحدثت  العامل،  يف  للنقابات  العام 

اعالمية كبرية، اإىل ان خرجت من املعتقل” .

مت  وان  �ضبق  انه  حممد  علي  عبدالرزاق  املواطن  يقول 
املحرتم  االجتماعية  وال�ضوؤون  العمل  وزير  موافقة  ح�ضول 
البحث  ب�ضموله بخطة  املوؤرخ يف 2015/10/18  بهام�ضه 
احلماية  دائرة  اىل  االيعاز  مت  فقد  وبالفعل  االجتماعي 
وقد  امليداين  امل�ضح  باجراء  املتابعة  ق�ضم  االجتماعية/ 
لذلك  املخ�ض�ضة  اال�ضتمارة  وملء  له  امل�ضح  اجراء  مت 
 24126 العدد  االجتماعية  احلماية  دائرة  كتاب  مبوجب 
يف  احلماية  دائرة  عام  مدير  وبتوقيع   2015/11/25 يف 
2015/11/24 وقد جاء الباحث االجتماعي وبعد الك�ضف 
العمل  وزارة  مقر  مبراجعة  ابلغني  االجتماعية  حالتي  عن 
االآن اكرث من �ضنة وعند مراجعتي  بعد �ضهرين. وقد مر اىل 
وبعد  بالراتب  �ضمويل  لل�ضوؤال عن  الوزارة  اىل مقر  املتكررة 
اجد  مل  االجتماعية  احلماية  دائرة  قبل  من  الدوؤوب  البحث 

ا�ضمي.
اهلل  وفقكم  بان�ضايف..  الوزير  ال�ضيد  امام  ات�ضاءل  هنا  وانا 

و�ضدد خطاكم.

ال�ضيد يحيى النا�رصي حمافظ ذي قار املحرتم 
حظرتكم  احاطة  اأود  النا�ضي  الباري  عبد  املواطن  اين 
بالعامل باأنه مل مي�ضي على حتويلة مفرق �ضوق ال�ضيوخ 
نا�رصية اأكرث من �ضهر حتى اأ�ضبحت وكاأنها تعر�ضت 
و�ضببت  متموجة  واأ�ضبحت  بالهاونات  ق�ضف  اىل 
حال  �ضيكون  ماذا   .. لل�ضيارات  وم�ضاكل  دائما  زحاما 
مع  �رصط  لديكم  األي�س  نا�رصية؟  ال�ضيوخ  �ضوق  طريق 
امتام  حلني  تدوم  جيدة  حتويلة  تكون  باأن  املقاول 
تنفيذ امل�رصوع؟ ملاذا التذهب وترى ماذا ح�ضل ؟، لذا 
اأرجو التف�ضل من حظرتكم القيام بجولة تفقدية ع�ضى 
باتت مع�ضلة  التي  ال�ضغرية  امل�ضكلة  يتم حل هذه  ان 
كبرية ب�ضبب االهمال املتعمد من قبل اجلهات املعنية.

ع�ضرية  م��ن  ال�����ض��ام��ر  في�ضل  واالدي�����ب  وال��ك��ات��ب  امل�����وؤرخ 
يف  ول��د   ، الب�رصة  نواحي  اح��د  املدينة  يف  ال�ضاكنة  ال�ضامر 
فيها  واملتو�ضطة  االبتدائية  درا�ضته  واكمل   ،  )12/1/1924(
يف  التحق  اذ  )البكالوريا(  امتحان  يف  املتفوقني  من  وكان   ،
كلية امللك في�ضل ببغداد ، وكانت اآنذاك )مدر�ضة ثانوية خا�ضة 
فاأنت�ضب  م�رص  اىل  اأوفد  تخرجه  وبعد  واملوهوبني(  للمتفوقني 
 ،)1947( البكالوريو�س  القاهرة على  االداب بجامعة  كلية  اىل 

املاج�ضتري )1950(، وكانت ر�ضالته بعنوان "حركة الزجن" .
على  ح�ضوله  بعد  ال�ضامر  في�ضل  عمل  الب�رصة  اىل  عودته  بعد 
االبتدائية،  املعلمني  دار  يف  مدر�ضًا،  واملاج�ضتري  البكالوريو�س 
التاأريخ  ملادة  مدر�ضًا  لي�ضبح  انتقل  ثم   ، الب�رصة  ثانوية  ويف 
اال�ضالمي يف دار املعلمني العالية )كلية الرتبية حاليًا( ببغداد .
وكانت  ذاتها  اجلامعة  من  الدكتوراه  اكمل   1953 �ضنة  ويف 
عمل   " وحلب  املو�ضل  يف  احلمدانية  :"الدولة  بعنوان  ر�ضالته 
بغداد  جامعة   / االآداب  بكلية  التاأريخ  لق�ضم  ورئي�ضًا  ا�ضتاذاً 
مطلع ال�ضبعينيات من القرن الع�رصين ... وقد حظي بحب طلبته 
وزمالئه ، فكان بحق علمًا من اعالم العراق املعا�رص ، و�ضاحب 
منهج وا�ضح يف كتابة التاأريخ ، تتلمذ على يديه اأجيال كثرية 
، وتعلمت منه ال�ضدق ، الت�ضامح ، املحبة ،والتوا�ضع ،والب�ضاطة 
،وحب فعل اخلري مع من ي�ضتحق ومن ال ي�ضتحق ... كان الدكتور 
، له  في�ضل موؤرخًا ،واأ�ضتاذاً جامعيًا ،و�ضيا�ضيًا ،وباحثًا متميزاً 

ح�ضوراً متميزاً على ال�ضاحة الثقافية العراقية املعا�رصة .
الدر�س والفكر  البحث يف  كما كان الإ�ضهاماته يف جمال منهج 
اثر  القرن املا�ضي  العراق منذ اخلم�ضينيات من  التاريخيني يف 
 . املعا�رصة  العراقية  التاأريخية  املدر�ضة  �ضاأن  رفعة  يف  كبري 
اجته العمل ال�ضيا�ضي وكان ي�ضاريًا وتقدميًا يف تفكريه وتوجيهه 
، ولي�س ثمة دالئل على انتماءه اىل احلزب ال�ضيوعي ، على الرغم 
من انه اأحد موؤ�ض�ضي جملة "الثقافة اجلديدة" التي �ضدر عددها 

االول يف ت�رصين االول 1953 .
ال�ضلم  حركة  يف  بفاعلية  اأ�ضهم   � اأي�ضًا   � اخلم�ضينيات  بداية  يف 
التي انطلقت اآنذاك ، وح�رص موؤمترها ال�رصي االول عام 1954 
، ويف العام نف�ضه ا�ضبح مر�ضح اجلبهة الوطنية االنتخابية عن 
الب�رصة اىل الربملان ، لكن موافقة املناوئة للحكم امللكي اأدت 
اىل ان يف�ضل من اخلدمة احلكومية مع عدد من زمالئه ومل يكتف 
النظام ال�ضيا�ضي ال�ضائد اآنذاك بف�ضله بل اأحلقه وزمالئه باخلدمة 
الع�ضكرية االلزامية واأدخل دورة �ضباط االحتياط العا�رصة التي 
خ�ض�ضت للمف�ضولني �ضنة 1955 ، وبعد ت�رصيحه ا�ضطر لل�ضفر 
يعد  ومل  التعليمية  معاهدها  بع�س  يف  للتدري�س  الكويت  اىل 
الدكتور  اأ�ضبح  اأذ   ،  1958 متوز  ثورة  قيام  بعد  اال  العراق  اىل 
ال�ضامر )رحمة اهلل( ،من ال�ضخ�ضيات املهمة بعد الثورة ،فت�ضنم 
الرتبية  وزارة  يف  العام(  التعليم  )مدير  منها  عديدة  منا�ضب 
ت�ضكلت  ،وملا  لهم  نقابة  لتاأ�ضي�س  الداعني  من  ،وهو  )املعارف( 

اأول نقابة بعد 14 متوز 1958 ،�ضار اأول رئي�س لها .
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اعادة النازحين قسرا إلى مناطق سكناهم... واجب وطني أم مؤامرة!؟ 
اعداد: مريم الياس 

�س����رت اب����ان الزمن الزعيم جداول مل يكتب له����ا اإلقاء البحث ، 
فلم تغ����زوه �سناعة الأدوي����ة الكيمياوية احلاكم����ة يف زماننا 
احل����ايل ، وعلى الرغم من ب�ساطة العتالت وعدم ولدة مراكز 
الأبح����اث وامل�سان����ع اإل اإن مل يناف�سه زم����ن اآخر فقد ا�ستحوذ 
الزمن الفق����ر تطويريًا والغني ان�سانيًا عل����ى الن�سبة الأعلى 
م����ن �سنوات التكوين الب�سري بع����د اإنتاج العقاقر الطبية يف 
زم����ن قريب ، كما ُن����زه من �سيا�سة التج����ارة بال�سحة حيث مل 
تظهر فيه �سناع����ة العقاقر املتداولة املذكورة اآنفًا ومل تن�سئ 
فيه الأمرا�����ض الغريبة املناف�سة لهذه ال�سناعة ، فقد �ساحبته 
بع�����ض املحاولت حيث ُا�ستخدمت بع�����ض النباتات لأغرا�ض 
�سحي����ة والت����ي �سميت حني تنف����ع بالأع�ساب الطبي����ة وُترجم 
بلقب الأع�س����اب ال�سامة عندما تذهب اإىل �سركة )نقل احلياة( 
لتقط����ع تذكرة ال�سفر الأخ����رة للمتناول ... ويف نف�ض الوقت 
ال�ساب����ق للن�س����اأة املختربي����ة كان دواء التق����ارب ُي�سك بيدي 
املري�����ض ثم يحمله عل����ى اكتافه حتى اي�سال����ه اإىل دار ال�سفاء 
بقناعة احلدث ، كان ه����ذا الدواء هو العالج الإن�ساين والذي 
ل����ه ب����اع يف انتزاع الداء ورميه من عل����ى حافة اجلبل وهو ما 
ُفق����د يف زمن الغلب����ة الكيمياوي����ة لن�سرب الأر�����ض من جديد 
وندخ����ل املناجم بحثًا عنه ، األ وه����م ال�سديق ال�سليم ... كان 
كما ه����و بطلته ولبا�سه ، ب�سعري راأ�سه وذقنه اأو باأحدهما اأو 
بغياب ال�سعرين ، فالواقف اأمام ت�سويرك الطبيعي هو بعينه 
من يغادرك لق�ساء عمل له ، بل ي�سبقك لإجناز عمل لك ... لكن 
م����ا ُيح����ر املتاأمل الن ه����و العثور على هذا الن����وع من الب�سر 
، وان وج����ده فما هي ف����رة انتهاء �سالحيت����ه وكيفية البحث 
ع����ن مثيل����ه اأن ُفقد ، بناًء على ما ُحر �س����وف اذهب اىل �سباك 
التذاك����ر واأعل����ن من خالله دليل وجوده وباملج����ان ... فُقل اأنا 
... اأعني انت يا عزيزي ... ابداأ بنف�سك واترك الآخرين برهه 
، كن ابًا م�ستوعبًا لهم رغم �سنك وبادر مبا اأوتيت دون الغرق 
يف مياه العتاب لأنها ل ت�سلح حتى لال�ستحمام ... ففي مبنى 
�سناع����ة �سخ�سية الفرد �ستجد نف�سك م����ن يدير ، او مل يخطر 
ببال����ك انه مت تعيينك مدير مفو�ض حلركة املوؤ�س�سة التقريبية 
، لتطل����ق كتاب جتربتك وانت تقول فيه اإن قرب ال�سديق منك 
ه����و الع����الج الأول وان العقاقر الطبية هي الث����اين ، فالأول 
يقطع مع����ك اأكرب اأ�سواط ال�سعاب ويف����رز اأمامك طرق عديدة 
للو�س����ول اإىل م����ا كنت علي����ه واأف�س����ل ، فاأعتمد علب����ة الدواء 
التي حتت����وي الأ�سدقاء ومن ثم �سلعة الط����ب ... اذهب فورًا 
اإىل �سخ�سك وعان����ق ب�سمتك لتزيل احجار العرثة من حياتك 
، فعنده����ا �ستجد جوه����رة التفاعل مع من يلق����ي بظالله عليك 
يف هج����وم املحن ، واإن ر�سمت وحدت����ك خطوط التفكر فهي 
يف النهاي����ة �ست�سيئ الن����ور يف اأحدهم … اأخرًا قم بتاأجيل 
رحلتك العالجية عند اقبالك على �سراء الدواء من �سيدلية اأو 
اإخراجه من خمزنك ال�سغر واذهب �سوب جيبك الآخر الذي 
ُثبت يف اح�سا�سك لتخ����رج علبة الدواء املحتوية على ُمق�سي 

الداء )ال�سديق النبيل( .
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