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العدد 2416 :

همسات ...
الى من يهمه األمر!!..

كان الطفل ذي العش���رة سنوات من
عمره يتطلع مع والده نحو التلفزيون
حيث كان يتابع نش���رة األخبار بينما
كان الطفل ينتظر بفارغ الصبر اللتقاط
آلة الريم���وت كونترول لتغيير القناة
االخبارية بغيره���ا بحثا عن برنامج
لالطفال .وبينما كان الوالد بدون ملل
يتابع المظاهرات الشعبية في شوارع
مختلف الم���دن العراقية التقط الطفل
ال���ة الريمونت من ي���د والده وانتقل
عل���ى الفور ال���ى برنام���ج األطفال
توم أند جي���ري .غضب الوالد بعض
الشيئ منبها ولده بأن نشرة األخبار
ل���م تنته بع���د وكان علي���ه االنتظار
قليال .فص���رخ الطفل غاصبا  ،اليوم
كله وانت وياهلالخبار ماش���بعت ما
مليت ؟؟.تدخل���ت األم  :تريد الصدك
أبو فالن انت طوخته  ،اي مو تعرف

االخبار كلهه حج���ي فارغ ما تعرف
منها الص���دك من الج���ذب  ،وهاي
المظاهرات الخابصنه بيهه تره مابيها
أي فايدة وراح تشوف هسه يلفلفوها
مثل ما لفلفوا فلوس الكهرباء .راح
يروح يوم ويجي يوم وكلش���ي يبقه
عل���ى حال���ه ادا مو انك���س ويروح
وزير ويجي وزي���ر وعلى هالديدان
صارنا  12سنة .كلهه تكول بالسنة
الجاية راح تتحسن الخدمات وتنتهي
مشكلة الكهرباء وراح نصدر كهرباء
لدول الجوار وعلهلرنة عمرنه راح
يخلص ،عفية يا مالكي ثمن س���نين
وانت تحكم وتنهي وما حليت مثسكلة
وح���دة .كل وزير يجي يزمط وتاليها
يضرب ضربته ويش���لع للخارج لحد
يكله وال أحد يحاس���به ش���نو فرهود
خ���و مو فره���ود ولك وي���ن صايرة

ما أجمل عبارة
( وبأث َ ٍر رجعي )
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ُعاقبة الفاسدين ،
ِ
فأنني من َ
أشد المُؤيدين ،
لمُحاسبتهم « َ
بإث ٍر رجعي
«  ...فالذي يس����رق من
الميزاني����ة العامة والذي ينه����ب أرزاق الناس والذي ُي ّزِور
َ
الفرق بين ُه وبين اإلرهاب����ي الذي ي ُّفِجر ويقتل
األرق����ام ...
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بأثر رجعي ) فيما يتعلق باإلقتصاص من الفاسدين ،
ٍ
في نفسي وله ِسحر الموسيقى ! ....................
ٌ
الصدد  ،فمنذ
لن����ا
تجربة مريرة في أقليم كردس����تان  ،بهذا َ
عش����رين س����نة  ،والفاس����دين يلعبون « ش����اطي باطي «
بالم����وارد العامة وممتلكات الدول����ة  ...وحتى القليل الذين
اُفتِضح����وا من ِصغار الفاس����دين  ،لم يُحا َكموا ولم ُتس���� َترد
األموال منهم  ...بل وفي أقصى الحدود  ،فأنهم ُفصلوا من
مواقعهم الوظيفية او الحزبية أو ُنقِلوا الى مواقع أخرى ..
فغاد َر قس ٌم منهم الى الخارج وفتح آخرون شركات تجارية
!.
..................
ومادا َم الناس نهضوا في بغداد والجنوب  ،وأب َْقوا بصيص
األمل مُش� ً
���تعال في نفوسنا  ..ومادا َم المُتظاهرون الشباب ،
ير َ
تقون يوماً بعد يوم  ،بمطاليبهم المشروعة  ...فال بُد من
ْ
دعم الش����عارات الداعية الى مُحاسبة الفاسدين من ُكل نوع
بأثر رجع����ي ]  ...فاليكفي  ،أن يُحا َكم بهاء األعرجي أو
[ ٍ
كمثال على المسؤولين
أس����امة النجيفي أو نوري المالكي،
ٍ
الحاليي����ن  ..بل يجب مُالحقة عبد الفالح الس����وداني وأيهم
الس����امرائي وحازم الش����عالن والمئات غيره����م من ُعتاة
الفاس����دين  ،ومُحاولة إسترجاع األموال والممتلكات العامة
التي نهبوها .
ان َت����رك الفاس����دين الكِب����ار  ،يهربون حاملي����ن الثروات
المس����روقة  ،الى الخارج  ،هو تواط���� ٌؤ مفضوح  ..ينبغي
أن ترف����ع المُظاهرة القادمة  ،ش����عار  :عدم الس����ماح ل [
جميع ] المس����ؤولين ف����ي الدولة  ،الس����ابقين والحاليين ،
مُغ����ادرة البلد  ،الى حين الب ْ
َت ف����ي أوضاعهم المالية  ،من
جهات مهنية نزيهة  .وكذلك ان يقوم « حيدر العبادي
ِق َب����ل
ٍ
« ِ ،بمُخاطبة الدول األجنبية والطلب منهم  ،بتجميد أموال
وعقارات المس����ؤولين العراقيين « المشكوك في نزاهتهم
« وأقرباءهم .
أقترح على المتظاهرين ُ
الش����جعان في بغداد والمحافظات ،
ُ
أن يحملوا في األيام القادمة [مكانس] ويرفعوها عالياً  ،في
إش����ار ٍة الى نيتهم َ :كنس الفاس����دين في ُكل مفاصل الدولة
 ...كنس الطبقة السياس����ية الطفيلية المجرمة  ،ورميها في
المزبلة َ ...
وبأث ٍر رجعي ! .
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الحشد الخدمي صحوة
موت أم دعاية انتخابية

علي األسدي
بياعالم الحرامية تحكم ثالثين مليون
واألمم المتح���دة متربعين وكاعدين
يتفرج���ون .ولك عدن���ا موت وجوع
وناس ماعدهه س���كف تن���ام جواه
وقصوره���م مالية الدني���ا  ،صابرة
هاي جاي���رة يا أبو فالن  ..مو كلبنه
خلص؟؟.مو ذاكوه الس���وداني كاعد
بلندن ويا الماليين اللي ضربهه من
البطاقة التموينية أش���و ال أحد سأله
وال أحد كلله وليثس هو وحده عبالك
أكو آالف من أمثال���ه .ليش بيا دين
وبيا ملة اللي يبوك حالل ؟..طلع بس
بملتنا اللي يبوك حالل ويعيش مكرم
معزز ،انت تعرف عدنا سادة وشيوخ
كل واح���د عمامته هاكده���ه يجذب
عل���ى رب العالمين ؟؟ ش���وفه يبوك
من���ا ويروح للعب���اس يحللها ويجي
 ،ويب���وك بوكة أكبر ي���روح وراهه

للعمرة والبوكة االكبر يروح وراهه
للحج على حس���اب الدولة .س���معت
بعم���رك أكو هيج بش���ر لو أكو هيج
بلد؟ خزونه يابه واهلل صرت أستحي
أكول آني ش���يعية .مو ذاكوه برهوم
االعرج���ي هو والبي���وت التي تملكه
بلن���دن ومص���ر وبغ���داد والكاظمية
ماح���د يكل���ه من جبته���ه من جيس
الخلف���وك ؟ أم مداك على هيج جهرة
س���يز وفوكاهه م���ن جماعة الصدر
اهلل يجرم معقولة م���ا يعرف مقتدى
بعمايلة  ،ولو ما يعرف الصدر ساكت
عنه جان يكدر يفك حلكه ويكول اللي
كاله بالتلفزيون؟؟ شعجب ما يحجي
مقتدى على الب���وك والنهب لو بس
يعرف يشتم باألمريكان ليل نهار..؟؟
.ألف مرة كتلك يا رجال كطنة وشيلهه
من أذانك جماعتنا ما بيهم فايدة بس
ب���زواج المتعة حاضري���ن وباآليات
القرآني���ة وأقوال األئمة س���باع لكن
بغيرها يحلل���ون ويحرمون بكيفهم.
انت م���ن كل عقلك تص���دك العبادي
وجماعته يطون بجماعتهم وحبايبهم
واال س���امع بعمرك أكو دولة بالعالم
المحاكم تحكم مث���ل ماتريد الحكومة
م���ن المحكة العليا وان���ت نازل .مو
ذاك هو الس���وداني عدل من المعتقل
للمطار ه���و والفل���وس اللي نهبهه
غير القص���ور العنده بلندن .واهلل لو
أواجهه ج���ان اتفل بنص وجه واكله
صخام الصخموك يا حرامي يامن ال
غيرة وال ش���رف عنده .بس كدرتوا
على المكرود ط���ارق عزيز وغيره
اللي م���ا لزموا عليه���م بوكة وحدة
وتالي عمرة يموت بالسجن .أتراهن
وي���اك اذا العب���ادي س���وه الكهرباء
وطل���ع الحرامي���ة وحاكمهم أني مو
علوي���ة بت رس���ول اهلل .كوم عيني
كوم خلي المس���كين يتفرج على توم
جيري.!!...

أطلق����ت محافظة الديوانية حملة خدمية
حملت عنوان « الحشد الخدمي « هدفها
توفير الخدمات الرئيسة لمناطق المحافظة
كما أعلن عنها محافظها الدكتور عمار
المدني ،وجاءت بع����د صمت طال كثيرا
كان قد رافقه كثرة ايفادات المس����ؤولين
وتغيير لجان مجل����س المحافظة وتفتت
بعض الكت����ل وانضوائها تحت راية كتل
أخرى لعل الحال يتغير بحسب مفهومهم
االنتخابي «وبس « ال خدمة من صوت
لهم بمعنى « نفس الطاس ونفس الحمام
«.ان توقيت انطالق هذه الحملة لم يكن
موفقا خاص����ة بعدما يـأس فيه المواطن
م����ن مصداقي����ة السياس����يين وماعادت
تنطل����ي علي����ه الوعود الزائف����ة وكثرة
التصريحات والتزويقات اإلعالمية التي
يروج لها بع����ض المأجورين اصحاب»
الس����بع صنايع والبخ����ت ضايع «ممن
حش����روا أنوفهم العفنة في االعالم من
اجل «اللواكة والج����اه « وحفنة دنانير
.المتتب����ع للملف الخدمي ف����ي محافظة
الديواني����ة يج����ده عبارة عن مش����اريع
«ترقيعيه « ال ترتقي الس����مها ولحجم
الش����عارات التي رفعها المسؤولين فيها
«ان تسمع بالمعيدي خير من ان تراه «
ناهيك ان الحملة واس����مها لم يكن جديدا
فقد أطلق سابقا على الحملة التي نفذتها
تش����كيالت وزارة األعمار واإلسكان في
عدد من مناط����ق المحافظة خالل األول
من ش����هر ايل����ول ع����ام  2013أي في
عهد وزيرها الس����ابق محم����د الدراجي
الذي وجه بتخصيص جهد هندس����ي من
تشكيالت الوزارة في ستة محافظات هي
بغداد وميس����ان والنجف وبابل وكربالء
وواس����ط ولمدة ش����هر واحد في حينها
لرفع األنق����اض والنفايات وفتح وتعديل
الش����وارع ف����ي مركز وعم����وم أقضية
ونواحي المحافظة وكذلك تخطيط وتأثيث
مداخل وطرق المحافظة وفق مواصفات
فنية حديثة بحسب ما أعلن عن أهدافها

ولم يحصد المواطن منها شيئا يذكر !!.
ومن هذا المنطلق فقد تولد لدينا ش����عور
بأن هذه الحملة ربما تكون ورائها اهداف
انتخابية مبطنة وقد تكون صحوة موت
ج����اءت لتمتص غضب الش����ارع جراء
النقص الكبي����ر في الخدم����ات والطاقة
الكهربائي����ة وماش����هدته المحافظ����ات
الوسطى والجنوبية من تظاهرات سقط
خاللها عددا من الشهداء والجرحى.وفي
جميع االحوال فنح����ن كمواطنين نرحب
بتلك الحمالت ولكنن����ا ال نريد ان تكون
غايتها لمجرد التقاط الصور «السبيسية
والزفتية « وان تشمل جميع االحياء بال
استثناء وان ال تكون لمناطق المسؤولين
وبيوتهم واقاربه����م وان ال تجير لجهة
على حس����اب جهة أخ����رى كما نقرأ من
خالل مواق����ع التواص����ل االجتماعي «
الفيس ب����وك « ان الحملة تنفذ بتوجيه
ف��ل�ان وان «عالن» هو من تابعها وان
معاليه ق����د امر باس����تمرارها ،و و ...

متواليات عراقية
-1االنقالب عمل عسكري منظم غايته
ازاحة نظام وتبديله بنظام جديد
الثورة فعل معرفي ثقافي متراكم غايتها
ازاحة قيم قديمة ومفاهيم بالية
وصناع����ة قي����م ومفاهيم أخ����رى أكثر
حيوية وفاعلية وجدلية .
 14تموز انقالب عسكري قام به ضباط
مغامرون
 17تموز انقالب عسكري قام به حزب
قومي مغامر
المغامرون ص����ادروا الديمقراطية في
العراق من المهد وأسسوا دكتاتورية
دفنت أحالم العراقيين في اللحد .
ثم ج����اء االس��ل�امويون على ظهور
الهم����رات االمريكية فدنس����وا روح
العراق
ومحقوا وجهه الحضاري والى األبد
.
-2البعث����ي الكردي انق����رض تلقائيا
وما زال البعثي السني مغضوبا عليه
والبعثي الشيعي مدلال آن اآلوان ان
نطوي صفحة البع����ث وفتح صفحة
جديدة أساسها المواطنة كون البعث
ابن مرحل����ة اندحرت واندثرت وهو
اآلن (البعث) في طور الش����يخوخة
واالنقراض وما عاد صالحا لألجيال
القادمة بعد ان أصابه العطب كليا .
-3بعد س����قوط تمثال صدام في /9
 2003 / 4على يد قوات االحتالل
االمريكي بفت����رة وجيزة ذهبت الى
ش����ارع المتنبي لرؤي����ة األصدقاء
 ,في ه����ذة األثناء ش����اهدت رجال
سبعينيا نحيال كعود البيلسان بشعر

عظيما وصانعا جبارا للثورة .
-4خيرة األدب����اء والكت����اب والفنانين
والصحفيي����ن والمثقفي����ن والمفكرين
في العراق ه����م من الجنوب وغالبيتهم
العظمى من المكون الش����يعي  ,وخيرة
العلمانيي����ن والليبراليي����ن والقوميين
واليساريين والماركسيين والشيوعيين
والملحدين هم جنوبيون من الشيعة .
كل األحزاب في الجنوب الساخن أحزاب
اسالمية مذهبية طائفية محافظة تعادي
األدب والفن والثقاف����ة وضد الحريات
الش����خصية وال تؤم����ن بالديمقراطي����ة

وحرية التعبير ,بالرغم من ان الش����يعة
يمثلون اليسار في االسالم  ,أين الخلل
؟ -5.
الطائفي����ون يحصدون أصوات األغبياء
والس����ذج والغوغ����اء م����ن الطائفي����ن
أمثالهم وه����م ال يعلمون بعضهم رضع
من ثدي البعث رضاع����ة طبيعية كامل
الدس����م وان لم يولد من رحمه  ,وكلهم
ومن ش����ابههم نتاج االحتالل االمريكي
وحصيلة المحاصصة الطائفية المقيتة
ويغنون (بص����وت أبح) عل����ى ليالهم
المريضة التي ماتت حس����رة وكمدا في
العراق العليل .
-6بعد غ����زو العراق
للكويت عام 1990
وتدمير بنيتها التحتية
تدمي����را ش����به كامل
وبعد تحريرها
م����ن قب����ل الق����وات
االمريكي����ة عمل����ت
عل����ى اس����تجالب
الش����ركات العالمي����ة
ومنها االمريكية على
االس����تثمار ف����ي كافة
القطاع����ات ورهن����ت
نفطها لعش����ر سنوات
وع����ادت الكوي����ت بعد
س����نة دول����ة متعافية
وراحت تبني أقتصادها
م����ن جدي����د وه����ا هي
تتقدم وثب����ا وهي اآلن
في مص����اف دول العالم
في األمن واألس����تقرار

أبن الحرامي  ...حرامي
يتردد على مسامع الناس إن
أبناء الساده (الكبار) يهيئون
أنفسهم لمواقع الصداره بدالء
عن أبائهم بع���د أن يأخذ اهلل
أمانته  ,ولك���ي يُثبت أألبناء
ألب���رره قدرتهم عل���ى ملء
الفراغ الذي س���يحدثه سيدنا
عزرائي���ل فأنه���م ق���د بدأوا
م���ن حي���ث س���ينتهي أبائهم
العظم���اء ألذين صنعوا تأريخ
غير مس���بوق في العراق في
عملية ( النهب ) المش���رعن
بالمحاصصه  ,وهاهم يبدأون
عملهم الرسمي في السفارات
حي���ث يش���غلون المناص���ب
الثانوية فيها لكنهم يمارسون
الدور أألكثر خطوره ويشرفون
على أكبر وأبشع عملية غسيل
أموال يمر بها العراق عبر كل
تاري���خ الدول���ه الحديثه التي
قارب عمرها قرن من الزمان

الخ  ،وانم����ا خالصة لوج����ه اهلل تعالى
بعيدا ع����ن التخندقات الحزبية والكتلوية
ولخدمة المواط����ن الديواني الذي عانى
ومازال يعاني من نقص الخدمات البلدية
الحاد وشحة الماء في القرى واالرياف
فقد ش����بعنا من « التهمب����ل «ولكننا في
الوقت ذاته نس����جل اعتراضنا على اسم
الحملة وهو «الحش����د « االسم المقدس
لدى العراقيين والذي أعاد للعراق هيبته
واذاق الدواعش االنجاس ش����ر الهزيمة
فعلى من تبنى تس����مية تل����ك الحملة ان
يكون على قدر المسؤولية وان ال يشوه
اسم الحشد الناصع باالنتصارات وبالدم
الطاهر بمس����ميات ربما تكون من اجل
خلط االوراق» لغاية في نفس
...؟؟ « الن الشعب حينها سيقول كلمته
الفصل وسيلعنكم التاريخ الى ابد االبدين
ونحن بانتظار ما تسفر عنه الحملة لكي
تكون لن����ا وقفة معك����م واهلل من وراء
القصد !..

صالح زنكنه

أبيض وبدل����ة ناصعة البياض وقميص
أحم����ر م����ن بقاي����ا البروليتارية حامال
جريدة طريقة الش����عب يلوح بها فرحا
وه����و يضحك ملىء فمه الذي لم يتبقى
فيه س����وى بضعة أس����نان كان سعيدا
بنهاية الدكتاتورية وحالما بعهد جديد (
وطن حر وشعب سعيد )  ,ال أدري هل
مازال ذلك الرجل سعيدا مثلما كان ذات
جمع����ة ربيعية أم مات كم����دا بعد حفنة
خيبات وانتكاسات وميتات مجانية طالت
العراقيين بكرة وعش����ية  ,الشيوعيون
حالمون كبار  ,ك����ون لينين كان حالما

 ,وقي���ل إن بعضه���م اليكتفي
بما يكسبه (الوالد) من (هبت
اليمنه) فقد ق���رروا أن تكون
له���م ش���خصياتهم المعنويه
الممي���زه ف���ي (الفرهود) بعد
أن أصبح هو مقياس ألكفاءه
القيادي���ه بالعراق  ,ورغم إن
أألباء يتحفض���ون في بعض
أألحيان على تصرفات أبنائهم
لي���س من ب���اب العف���ه  ,بل
لكون سرقات هؤالء الحمقى
مكش���وفه لبعض المتربصين
م���ن القياديي���ن أألخرين مما
يجعلهم يحسبونها على حصة
أألب نفس���ه ويطالب���ون بما
يقابلها وفقا لنظام المحاصصه
(وكأنك يابو زي���د ماغزيت)
 ..وه���ذا موق���ع الحرج الذي
يتعرض له الكثير منهم  ,لكن
يبدو إن هن���اك وضع عائلي
داخل���ي تفرضه (الس���يدات

تركي حمود

أإل َو ْل)  ...فم���ن باب التحوط
ِ
لعادي���ات الزم���ن والرغب���ه
بالمحافظ���ه عل���ى بري���ق
النجومي���ه التي كس���بنها في
زمن (كلمن أي���ده إله) يدفعن
أألبناء للعمل الش���ريف الذي
مارس���ه أألباء لك���ي التنقطع
أبواب (رزقه���ن الحالل) بعد
الترمل (السامح اهلل) .
قيل إن أح���د لصوص القرى
المعروفين تم���ادى في إيذاء
الناس بنهب أموالهم وسرقة
حيواناته���م  ,فق���رر جمي���ع
س���كان الق���رى المتج���اوره
ط���رده الى المدين���ه  ,وهناك
إس���تأجر لعائلته بيتا صغيرا
وق���رر العوده الى ممارس���ة
عمل���ه ال���ذي اليُجي���د غيره
وكما جرت العاده س���ابقا فقد
كان يطلب (فديه) من صاحب
المال المسروق ألعادته له ,

والتنمية البشرية  ,ونحن بالمقابل رهنا
العراق ومستقبل العراق بأيدي الساسة
الطائفيي����ن واللصوص وع����اد العراق
مئة عام الى ال����وراء وما زال يواصل
القهقري .
-7داعش صنيعة امريكية اس����رائيلية
سعودية تركية سورية ايرانية  ,غايتها
اضعاف العراق
وانهاكه وتهميش����ه  ,وها هي كل هذه
الدول مجتمعة تقاتل داعش بلين  ,بعد
ان تمردت عليهم أجمعين  ,وان انقلب
السحر على الساحر .
اسرائيل وحدها تتفرج وتجني الثمار .
-8
العراقيون اكتش����فوا ان االس��ل�امويين
أكثر فسادا وشوفينية وطائفية وطغيانا
من البعثيين والصداميي����ن والقوميين
واليمينيين قاطبة .
وان األح����زاب العراقي����ة بعد 2003
عصابات ومافيات وميليشيات
وبعضه����ا كارت��ل�ات للنهب والس����لب
وبعضها ش����ركات اس����تثمار وغس����يل
أموال
وبمجموعه����ا خربت البالد وس����رقت
العب����اد وباتت وصمة ع����ار في جبين
العراق .
-9مجال����س المحافظات حق����ول لتربية
العجول وتس����مينها لغاية ترحيلها الى
مجلس النواب
أو مجلس الوزراء بصفة ثيران سياسية
تناطح بعضها البعض .
ألغاء مجال����س المحافظات خطوة أولى
في القضاء على بؤرة تفقيس الفس����اد

في العراق .
-10اس����تقالة رئيس الجمهورية فؤاد
معص����وم من ح����زب األتح����اد الوطني
الكوردستاني
واس����تقالة رئيس مجلس النواب سليم
الجبوري من الحزب االسالمي
واستقالة رئيس مجلس الوزراء حيدر
العبادي من حزب الدعوة
خارطة طريق للخالص من المحاصصة
الطائفي����ة والحزبية  ,وعل����ى العراق
السالم .
-11معظم العراقيين ص����اروا محللين
سياسين  ,جراء الهم والغم والقهر
والعوز وغي����اب الكهرباء والمفخخات
وفساد الفاسدين .
-12الفاشلون يفشلون مرارا ويعدون
فش����لهم س����وء حظ كونه����م مأزومين
يتمرغ����ون ف����ي األوه����ام والناجحون
يفش����لون أيضا ويعدون فشلهم تمرينا
كونهم حالمين يصنعون المستقبل .
الفاش����لون يحملون عقدة فش����لهم في
ذواتهم المريضة ويتربصون بالناجحين
وينال����ون منهم بش����تى الوس����ائل وال
يفلح����ون كونه����م كائنات ممس����وخة
ومنخورة .
الناجحون يتش����بثون بالحب ويبتكرون
الجم����ال ويحلقون في فض����اء الحرية
كونهم أناس مكتنزين ابداعا .
الفاشلون هم ساس����ة العراق وحكامه
اآلن  ,والناجحون هاجروا بعد ان ضاق
بهم العراق .

حميد حران السعيدي

لكنه رفع كلفته���ا بعد إنتقاله
للمدينه مبررا ذلك بما فرضته
عليه الحياة الجديده (أأليجار
وأألج���ور) في إش���ارة لبدل
إيجار الدار وأجور نقله التي
يظطر لدفعها في ذهابه وأيابه
من والى البي���ت حين يذهب
(بالمقس���وم) للعائل���ه ويعود
لممارسة (عمله الشريف جدا
جدا)  ,وذات ي���وم عاد للدار
(حم ْ
َل)
فس���مع صوت ثغ���اء َ
صغير  ,وأستفسر من زوجته
المصون عن سر وجوده في
بيتهم فأجابته :
 هذه س���رقة ول���دي صباحاليوم  -.وكيف س���رقه وفي
وض���ح النهار كم���ا تقولين
 ...فان���ا أع���رف م���ن طول
ممارس���تي أن السرقات تتم
ليال ؟ .
 -لقد مرت قطعان (الغنامه)

من أم���ام دارنا ف���ي طريقهم
َ���ر) وفتح ولدنا الباب
الى (الب ْ
وتحين الفرصه وس���حبه الى

البيت بسرعه وأخفيناه  ,لكن
أحد (الغنامه) ش���ك بالوضع
وط���رق بابن���ا وخرجنا له انا

وابن���ي وطل���ب من���ا إعادته
فأنكرنا وجوده  ,وحين سألنا
عن صوت الثغاء الصادر من
بيتنا أقنعناه بأنها أصوات من
الشارع وليس من داخل البيت
 ...ث���م حلفنا ل���ه (بالعباس)
فاقتنع وتركنا .
 ولماذا لم تعيدوه له  ,وكيفتش���جعين أبننا عل���ى اليمين
وانت تعرفين (شارة العباس)
 (أفه عليك إبني وأول بوكتهوتريدني أرجعها  ...واليمين
سهل يبعد أهلي نحسبه واحد
من أيمانك) .
 ماخفتوا من الحكومه واحنهبالواليه والشرطه ماترحم ؟
 ال يبعد أعيوني التخاف علىأبن���ك  ....أللي أنت���ه أبوه ما
ينخاف عليه ...يعرفلها.

