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فلنتِق اهلل في 
املسلسالت والبرامج

هاهو شهر رمضان 
متر أيامه كنسيم الفجر 
معبقة بآيات من الذكر 

والعبادة وصلة األرحام 
والروحانيات اجلميلة ولم 

يفسد متعة هذا الشهر 
الفضيل غير بعض 

املسلسالت الرمضانية 
التي دخلت علينا بيوتنا 

وشدت أفراد األسرة على 
اختالف أعمارهم يجلسون 

ويتابعون أحداث الدراما 
الكويتية واخلليجية فاذا 
كان الفن مرآة للمجتمع 

فمشاهدتنا خالل هذا 
الشهر الفضيل ال متت 

للمجتمع الكويتي بصلة 
من قريب أو بعيد إمنا هي 

محاولة جلر أبنائنا إلى 
منزلق ال حتمد عقباه من 
إسفاف في اللغة ومبالغة 

في الكالم والتصنع 
ومشاهد حتمل في طياتها 

اإلثارة اجلنسية للمراهقني، 
هل هذه هي الكويت؟! 

أي مناذج تتمثلونها 
تلك تريدون نشرها في 

املجتمع الكويتي احملافظ 
املسالم اآلمن بفضل 
متسكه بقيم اإلسالم 

وعاداته املتوارثة منذ مئات 
السنني؟ وما هذه اجللسات 
أو باألحرى جلسات النساء 

في البرامج الهابطة في 
بعض الفضائيات الكويتية 

والتحدث بألفاظ جنسية 
يندى لها اجلبني؟ واهلل هذا 
عيب يخرج من الفضائيات 

الكويتية التي يشاهدها 
الصغير والكبير وبرنامج 

في إحدى الفضائيات 
يتكلمون فيه عن إسفاف 

وكالم هابط ليس له معنى، 
فمثال هل قلت املواضيع 
الهادفة حتى نتكلم عن 

الكالب وهداياها من لندن؟!
عهدنا في املسلسالت 
والبرامج التثقيف ولم 
نعهدها أداة هدم لكل 

القيم، بأي حق يتعدى 
املمثل على حرية أي 

شخص ويتعدى عليه 
ويتطاول عليه بالسخرية؟ 
أهذه هي رسالتكم السامية 

إلى أبنائنا، أتريدون أن 
يدخل السب والقذف 

والسخرية واالستهزاء 
باإلنسان البسيط، أتريدون 

هدم قيمنا وما تربينا 
عليه؟ أين الرقابة الذاتية؟ 

أين حسن اختيار 
املسلسالت واملقابالت 

في البرامج، ولكن هناك 
أناسا يحرصون على 

إفراغ الصيام من محتواه 
وهذه الفضائيات سعت 

كل السعي ألن تفسد على 
الناس نعمة التواصل مع 
اهلل وذكره وعبادته ولقد 

حتول شهر رمضان شهر 
التعبد والقرآن وقيام 

الليل إلى التراخي والكسل 
ومشاهدة السخافات فالبد 

من وقفة حازمة وجادة 
وأسلوب جديد للتعامل مع 

الشهر الفضيل واألشهر 
األخرى وبعض املخرجني 

الذين وجدوا في شهر 
رمضان الفرصة لبث 

سمومهم لتصل للمشاهد 
فهؤالء أشباه ممثلني 

وأشباه مقدمي برامج، 
رحم اهلل تلفزيون الكويت 

وأيامه اجلميلة التي كان 
يقدم فيها ما يسعد الناس 
من صغيرهم إلى كبيرهم 
ويقربهم إلى اهلل عز وجل 
دون إثارة وألفاظ جارحة 

أو حتريك للغرائز. ان 
اإلعالم املرئي رسالة سامية 
يجب أن يعود لاللتزام بها 
ويعي حرمة شهر رمضان 
وبقية الشهور. اللهم تقبل 
صيامنا وقيامنا واغفر لنا 

ذنوبنا واعف عن زالتنا 
واشف مرضانا ومرضى 

املسلمني وارحم موتانا 
وموتى املسلمني، واجمع يا 
اهلل شمل اخلليج واجعلهم 

على كلمة واحدة حتى ال 
يشمت بنا أعداؤنا واحفظ 

بلدنا الكويت وأميرها 
وشعبها من كل مكروه 

اللهم آمني.

a.alsalleh@yahoo.com

 Sns6666@yahoo.com
@bnder22

صراحة
د.عبدالهادي عبدالحميد الصالح

 دالي محمد الخمسان 

سؤال رفعه أمير املؤمنني االمام علي 
گ، فأجابه الرسول صلى اهلل 

عليه وآله وسلم، قائال )طبقا للرواية 
الواردة(:

»يا أبا احلسن!..الورع عن محارم اهلل 
عز وجل - ثم بكى - فقلت: يا رسول 

اهلل ما يبكيك؟ فقال: »يا علي أبكي 
ملا يستحل منك في هذا الشهر كأني 

بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث 
أشقى األولني واآلخرين شقيق عاقر 
ناقة ثمود فضربك ضربة على قرنك 

فخضب منها حليتك« قال أمير املؤمنني 
عليه السالم: فقلت: يا رسول اهلل وذلك 

في سالمة من ديني؟ فقال صلى اهلل 
عليه وآله: »في سالمة من دينك«...

يجود املسلمون بأنواع كثيرة من 
االعمال اخليرة في هذا الشهر الفضيل. 

لكن أفضلها الورع عن محارم اهلل 
والتي مبعثها التقوى. ألنها امللكة 

التي ان تشربها كيان االنسان، وكانت 
صبغته الشخصية، أصبح ال يرى شيئا 

اال ويرى اهلل قبله ومعه وبعده، في 
فكره ومشاعره وسلوكه. 

وقتل االنسان البريء ميثل انتهاكا 
صارخا للورع، ليكشف النقيض 

وهو حالة الفسق والفجور، وهو ما 
ميثل اليوم أكبر جرمية عاملية في حق 

املسلمني، عندما يتدثر القاتل بلباس 
االسالم.

وفي هذه األيام األخيرة منه، يقدم لنا 

شهر رمضان منوذجا لهذه اجلرمية، 
عندما أقدم أشقى األشقياء على اغتيال 

اإلمام علي گ، خليفة املسلمني، 
واألول في أئمة أهل البيت عليهم 

السالم، في أقدس مكان وهو املسجد، 
وأثناء أداء صالة الفجر، األقرب إلى 

اهلل!
وها هم اليوم خوارج العصر من أمثال 

الدواعش وأعوانهم، ميثلون اإلرث 
النزق لذلك الشقي. 

وفي مواجهة ذلك يتوجب على جميع 
املسلمني أن يحفظوا لإلسالم وحدته 

ويظهروا قيمه احلضارية واإلنسانية، 
وفي ذلك سالمة لدينهم ودنياهم من 

تلك العصابات املارقة. 

مما ال شك فيه ان اجلاذبية األرضية لها 
أهمية كبيرة في حياة كل من يعيش على 

هذا الكوكب، وهي نعمة كبيرة من نعم اهلل 
علينا ولوالها يكون اإلنسان شبه معلق 

ال يستطيع التحرك اال بصعوبة بالغة، 
واألرض وكل محتويات الكون ال ميكنها 
القيام واالستمرار والتماسك إال بوجود 

هذه القوى اجلاذبة وهي أمر من عند اهلل 
تعالى.

وها هو شهر اخلير رمضان ضيف علينا 
عزيز وهو شهر القرآن الذي له جاذبية 

ال تقبل املقاومة، والقرآن كالم اهلل يزرع 
في النفس األمن واالطمئنان وهو مفتاح 
لكل شيء غامض، فاحت لألسرار، سارد 

للقصص والعبر واألحداث، يخاطب 
العقل باحلق بنظم آياته ومعاني ألفاظه، 
والقرآن الكرمي ذو خطاب بليغ واضح 

وصريح تنجذب الروح اليه، وتنفتح لألمل 
والسعادة اليه النفوس، وبكلماته يدفع كل 

مشاعر اخلوف من املجهول واالضطراب، 
وصفه اهلل بأنه روح والروح بها احلياة، 

ووصفه بأنه نور والنور به اإلبصار، 
ووصفه بأنه الهادي إلى أفضل طريق، 

وبأنه شفاء ورشاد، وهو كتاب احلق الذي 
ال يعرض له الباطل قط.

ان القرآن الكرمي كتاب جامع شامل 
وصالح لكل العصور يحتوي على العديد 
من األمور التي تهم اإلنسان وتربيه في 

كافة النواحي النفسية والروحية والعقلية 
واالجتماعية واألخالقية، وتنظم معيشته 

وتعامله وتشرح له كيفية اداء العبادات 
وحتذره من املعاصي والذنوب.

يقول الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني 
في وصف القرآن: »القرآن الكرمي ميتاز 

مبسحة بالغية خاصة وطابع بياني 
فريد ال يترك بابا ألن يلتبس بغيره أو 
يشتبه بسواه، وال يعطي الفرصة ألحد 

أن يعارضه أو يحوم حول حماه، بل من 

خاصمه خصم، ومن عارضه قصم، ومن 
حاربه هزم«.

روي عن الرسول ژ انه قال: »من قرأ 
حرفا من كتاب اهلل فله به حسنة واحلسنة 

بعشر أمثالها ال أقول )الم( حرف ولكن 
ألف حرف والم حرف وميم حرف«.
فهنيئا من كان القرآن الكرمي أنيسه 

ورفيقه في هذه االيام املباركة، فدعوة من 
القلب للجميع باللجوء اليه وتالوته آناء 
الليل واطراف النهار، فبه ترتاح القلوب 

وتزهو النفوس، فجاذبيته ليس لها حدود، 
وعنوانها الفوز في الدنيا والنعيم في 

اآلخرة، جعلنا وإياكم ممن تعلق به وتفقه 
مبعانيه وسار على هداه الى يوم الدين.

اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة 
ومن النار إلى اجلنة ومن الضاللة إلى 
الهداية ومن الذل إلى العز يا ذا اجلالل 
واإلكرام ومن أنواع الشرور كلها إلى 

أنواع اخلير كلها يا حي يا قيوم.

ما أفضل األعمال 
في هذا الشهر؟

جاذبية القرآن

م. 36

انتظارات

تاريخه احلافل بالعطاء ال ينتهي، العالم كله ينظر إليه 
اليوم نظرة العطشان املتلهف إلى حكمته وباعه الطويل في 

الديبلوماسية وعقله املتقد باألفكار النيرة.
نعم، سيدي صاحب السمو أمير اإلنسانية، كل الكويت 

وشعوب اخلليج والعالم وضعت أمانيها في السلم والصلح 
بني يديك، فاألمور تسير نحو األسوأ كما يبدو، وأنت صمام 
أمانها وربان سفينتها، كيف ال ومثيرو الفنت ينفخون كيرهم 

ليل نهار ليشتتوا املتجمع ويفرقوا بني االخوة؟!
لقد آملنا ما جرى وجرح قلوبنا وأدماها، فالنبأ نزل على 

نفوسنا كالصاعقة، شقاق بني اإلخوة وأبناء املصير املشترك، 
كيف يجري هذا؟ ومن املستفيد من دق إسفني في اجلسد 

الواحد؟! أحالمنا كانت أن نصل إلى االندماج الكامل، وأن تهنأ 
األجيال املقبلة باخليرات وتنعم باملستقبل املشترك، ولكننا 
اليوم نعيش كابوسا ال ندري متى ينتهي، وتغطينا سحابة 

سوداء ال مطر فيها ال ندري متى تزول وتنقشع.
نعم، إنه سيدي صاحب السمو األمير رجل املواقف الصعبة، 

أمير اإلنسانية واحلكمة، يفاجئ العالم مرة تلو املرة بأنه رجل 
املهام املستحيلة وقائد الديبلوماسية املعقدة، ويسجل إضافة 

جديدة لتاريخه احلافل باإلجنازات الديبلوماسية العاملية 
واحمللية.

لقد شمر القائد ساعديه ونفش كشته وركب طائرة السالم 
من بلد لبلد ليمنع القطيعة ويعيد اللحمة للنسيج اخلليجي، 
لذا فالكويت تفخر بأنك صباحها ونور شمسها، وهي تزهو 

كل يوم بإجناز جديد، فكم أسعدنا وأثلج قلوبنا حصول 
الكويت على مقعد غير دائم في األمم املتحدة، وهذه بصمة 

جديدة تضاف جلهود أمير الكويت، ولكننا نصبو إلى اكتمال 
الفرحة بنصر ديبلوماسي جديد يقضي على الكوابيس 

املدمرة التي باتت تالحقنا، وينهي حالة االحتقان والصراع بني 
األشقاء.

الكويت كانت وال تزال تقف موقف احلياد اإليجابي من كل 
القضايا، وتنشد وحتب اخلير جلميع أشقائها. وليس هذا 

فحسب، فالكويت بلد التسامح، والعفو عند املقدرة، بل 
واإلحسان ملن أساء إليها، وال تقبل إطالقا بحكمة أميرها أن 

يعكر كائنا من كان صفو العالقة مع جيرانها، فهي امتداد 
للخليج واخلليج امتداد لها.

إن السعودية والكويت وقطر واإلمارات والبحرين وعمان 
أشقاء تربطهم روابط القربى وصلة الرحم، وإن كان هناك 

بعض النغزات او االخطاء او سوء الفهم فإن جميع هذا ليس 
سببا للقطيعة، فالبيت الداخلي اخلليجي شهد الكثير من 
االحداث واستطاع القادة بحكمتهم جتاوزها، ولكن احلالة 

اليوم أعقد، لذلك ليس لها وحللها إال أميري، فهنيئا للكويت 
بصباح العطاء واخلير، صباح األحمد، نعم األمير.

نعم، ستضيع الفرصة على من يرقبون سماع نبأ انهيار دول 
التعاون وتصارع األشقاء، أميري سيضيع الفرصة عليهم، 

فهو يؤمن بأن ما يضر أشقاءنا يضرنا، ونحن امتداد واحد 
ال نفترق، واحلبل بيننا متني ال ينقطع، وجميعنا يدعو له 

بأن يفرش اهلل طريقه باخلير، وأن يجري على يديه الصلح 
والسالم واحملبة، وان يدخل السعادة على قلوب شعوب 
العالم بنبأ عودة املياه إلى ينابيعها والعالقات إلى عهدها 
السابق، وهذا ال يقدر عليه اليوم إال الرجل العمالق ملك 

احلكمة والديبلوماسية أميري.
وفي الوقت الذي جنلس فيه خلف كراسينا وفرشنا الهانئة 

نقرأ القرآن وندعو لالشقاء بالتصالح والتسامح وإغالق 
ملفات التشاؤم، ينطلق أميري بني الدول ويستقبل الوفود 

منها ليجد حال لهذه املعضلة في شهر اخلير والبركات، شهر 
الرحمة والرحمات، فما جرى اصابنا باحلزن الشديد، فكيف 

يحدث هذا ونحن في شهر رمضان املبارك، الشهر الذي 
يتصالح فيه الناس ويلتقون على موائد اخلير، الشهر الذي 

أمرنا اهلل ان نتقرب فيه إليه باألعمال الصاحلات؟!
إنه ملؤسف ومحزن أن نشهد انهيار حلم لطاملا عملنا على 

حتقيقه، فهل انتهى مجلس التعاون اخلليجي؟! 
ندعو اهلل أن يبارك في جهود صاحب السمو حلل هذه 

املعضلة بني االشقاء وكشف شؤمها عنهم.
سْر يا سيدي محفوفا محفوظا بحفظ اهلل.. فالكويت كلها 

تدعو لك بأن يسدد اهلل خطاك.. ويجعل اخلير على يديك.. 
فهنيئا لنا بك وبحكمتك وعلو همتك، هنيئا لنا بصباح.. نعم 

األمير. 

abdulmuhsen.haji@gmail.com
@AbdulmuhsenHaji

عبدالمحسن أحمد حاجي

أميري صباح.. ونعم األمير

بدون مجاملة

almesfer@hotmail.com

Nermin-alhoti@hotmail.com

عبداهلل المسفر العدواني 

د.نرمين يوسف الحوطي

اجلدران تشهد.. والتاريخ يسجل 
املواقف.. لكن رمبا الناس تنسى أو 

تتناسى.. ورمبا النائب يحاول أن 
يتملص من مواقفه أو قراراته وتصويته 

داخل املجلس على القضايا التي تهم 
الشعب وحتدد مصير األمة.

من هذا املنطلق دعا النائب السابق 
ضمير األمة مسلم البراك الشعب إلى 

إحياء فكرة املرحوم فجر العتيبي 
)بوبدر( الذي استحدث منذ سنوات 
طريقة عادلة حلساب النواب، حيث 

أنشأ لوحة كبيرة سجل عليها موقف 
كل نائب من كل قضية وتصويته مع 

أو ضد أو ممتنع.. وسجل كل هذا على 
اللوحة فإذا ما جاء موعد االنتخاب كان 

هناك حساب لكل نائب كما يقولون 

)بالورقة والقلم( وكل شيء موثق 
ومحفوظ.

اجلدران الناطقة فعالً هي طريقة عادلة 
بها إحصاء موثق ملوقف كل نائب فإذا ما 
أردنا تقييمه عدنا إلى اجلدران لنسألها 

ماذا فعل هذا النائب وما هي مواقفه 
وهل يستحق صوتنا أو ال يستحق.

اجلدران الناطقة إذا ما طبقت في عدد 
من دواوين كل دائرة ستحل الكثير 
من املشاكل والعقد وستحدد بشكل 

كبير من الفائز في االنتخابات املقبلة.. 
اجلدران الناطقة سيخشاها النواب، 

وبناء عليه سيعملون على اتخاذ مواقف 
ليس بها مجاملة للحكومة وليس بها 
مصالح خاصة بشكل فج كما يحدث 

كثيرا، وإمنا سيكون هناك اعتبار لهذه 

اجلدران التي ستفضح املنتفعني.
أعتقد أن الوقت حالياً مناسب لتهيئة 

اجلدران وتدوين مواقف النواب من اآلن 
لالستعانة بها مستقبال في حتديد من 

يستحق ومن ال يستحق أن نصوت له.. 
بل ان النائب الذي يريد ترشيح نفسه 

في املرة املقبلة سيكون على علم إن كان 
سينجح أو ال.

اجلدران ستفضح اجلميع وستظهر 
املواقف، وعالوة على تأييدي لفكرة 

اجلدران الناطقة.. أقترح على املهتمني 
والناشطني إعداد كتاب توثيقي ملواقف 

النواب في الكويت يكون مرشدا للناخب 
لتحديد هوية النائب الذي يريد.. 

ومعرفة مواقف كل من هؤالء من كل 
القضايا التي طرحت. 

قضيتنا اليوم خط مستقيم ما بني 
نقطتني وهما »الدعاية - اإلعالن« هذان 

التخصصان اللذان أصبحت الكثير 
من اجلامعات واملعاهد تقوم بتدريس 

موادهما، بل أصبحت بعض اجلامعات 
تؤسس هرمها التعليمي عليهما ليتمكن 

الدارس من التخصص في أحداهما.
قد يظن البعض أنه ال يوجد فرق ما بني 
الدعاية واإلعالن، لكن من يتخصص في 

أحداهما يدرك أن اإلعالن هو الترويج 
لسلعة ما دون البحث في ماهيتها 

بقصد الربح ال غير، فهو فن قائم بذاته 
له أنواعه وسبل تطويره، أما الدعاية 
فهو فن يحمل اآلخرين على سلوك 

مسلك معني ما كانوا ليتخذونه لوال ذلك 
النشاط، وهو أيضا نشر املعلومات بني 

الناس الهدف منه التأثير في الرأي العام 
وفق اجتاه معني. 

تلك هي تعريفات مبسطة لنقطتي 
قضيتنا، أما اخلط بينهما والذي كان 

باألمس مستقيما فقد أصبح اليوم مييل 

لالعوجاج والتخبط والتضارب إلى أن 
وصل احلال للتغريب والتخريب، هذا 

هو حال أغلبية الدعاية واإلعالن في تلك 
اآلونة، تلك النتيجة حصيلة ما شاهدته 
أثناء أيام شهر رمضان الكرمي، فوجدت 
أغلبية اإلعالنات والدعايات مبهمة، فلم 

يروجوا سلعتهم ولم تصل رسالتهم 
للمشاهد فعلى سبيل املثال ال للحصر:
٭ مخارج احلروف لدى مؤدي أغلبية 
الدعايات واإلعالنات غير مفهومة، فلم 
نعرف ماذا يقولون أو ما هي رسالتهم 

التي يودون توصيلها إلينا.
٭ بعض الدعايات التي يجب أن تغرس 
احلب والسالم وحتارب اإلرهاب، أوجه 
كلماتي ملن قام بإجناز املادة اإلعالمية 

لها ومن قام بتصويرها: عفوا رسالتكم 
لم يصل منها غير الصراخ واملوسيقى 
الصاخبة مع طريقة إلقاء الكلمات فلم 
نفهم شيئا منها! لكن احلمد هلل أنكم 
وضعتم كلمات مادتكم مكتوبة لكي 
نفهم ماذا تريدون، ولوال ذلك »كنا 

ضعنا بطوشة«.
٭ عجبا ملن قام بالدعاية عن التسامح 

والوفاء والتعاون رسالتكم جميلة ولكن 
كان األفضل أن توظفوا كلماتكم في 
تربة الكويت وبني أهلها، ملاذا قمتم 
بتصوير دعايتكم في غير تربتكم 

»فلوس زايدة«.
٭ إعالنات األكل والشرب وغيرها من 

سلع هذا الشهر الكرمي أثبتت أن أغلبية 
شعوب املنطقة تفقد لذة البصر ومتعة 

التذوق اإلعالمي، ذلك ما وجدناه في 
أغلبية هذه اإلعالنات.

مسك اخلتام: كل الشكر لوزارة الداخلية 
ونخص اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني ألنهم إلى اآلن يقدمون دعايتهم 
وفق اخلط املستقيم، ما جعل رسالتهم 
واضحة وملمة عن دور وأهمية رجال 
الشرطة، فهم العني التي حترسنا بعد 
اهلل عز وجل دون مقابل فقط بأنهم 

ملتزمون بقسمهم »اهلل.. الوطن..
األمير«.

عندما تنطق 
اجلدران!!

عفوًا لم تصل 
رسالتكم!

دلو صباحي

محلك سر

كانت منصات التعبير عن الرأي في املاضي محدودة جدا بحكم 
ضيق امليديا التي كانت تنحصر في مجاالت الصحافة واإلذاعة 

والتلفزيون، وكان أصحاب الفكر والرأي يعرضون أفكارهم على 
الناس عبر هذه الوسائط أو مباشرة في احملاضرات واملنتديات 
الفكرية. وقت كان الكاتب أو احملاضر يتميز بتحصيله املعرفي 

وقدرته على تسخير املعلومات، وكانت امليديا تعبر عن رأي الناس 
نيابة عنهم، فراجت بينهم شعارات مثل »صوت من ال صوت له« 

أو »صوت اجلماهير« حتى داهمت ثورة االتصاالت العالم وعرفت 
اجلماهير »دميوقراطية الرأي« التي فصلت بني الفكرة والقدرة على 
التفكير )!( فأمست األفكار الرائجة هي األفكار املتولدة خارج العقل.

>>>
حققت ثورة االتصاالت للناس حلمهم املخادع املسموم القائل 

بحرية التعبير. فمكنت البشر جميعهم، صغارهم وكبارهم، عقالهم 
وجهالهم، من التعبير وإبداء الرأي دون اشتراطات مسبقة، وصار 
بإمكان أي شخص أن يعبر عن رأيه في مواقع اإلعالم االجتماعي 
وان كان هذا الشخص غاية في السذاجة، أو آية في فقر املعلومات 

وقلة التجربة أو عماء البصيرة. وقد يسيطر رأيه الساذج على 
العقول ويقودها ويوجهها مثلما يفعل سائق السيارة مع فارق 

ان قيادة السيارة تستدعي التدريب وحيازة الترخيص. وكل ذلك 
بسبب الدميوقراطية التي تنطوي على خديعة كبرى اسمها »حرية 

التعبير« عن الرأي وان كان رأيا فاسدا. 
>>>

وفرت ثورة االتصاالت إمكانية التالعب بالعقول. وألن الناس تتبع 
األكثرية وتخضع ملفهوم القطيع عرف اإلعالم االجتماعي شراء 
املتابعني عبر احلسابات الوهمية. كما متكنت اجلهات النافذة من 

الترويج لبعض األفكار لتوجيه اجلماهير، وبعض تلك األفكار 
ينطوي على شرور عظيمة. وجميعنا شهود على ما حدث في 

ثورات »اجلحيم العربي« وأصبح صاحب الرأي الرصني يخجل من 
التعبير عن رأيه مثلما يخجل من رجاحة عقله. وأمسى األب الطيب 
احلنون حني يرزق بابن يدعو له بالنجاح في حياته فيرفع يده إلى 

السماء قائال: يا رب احرم ابني من نعمة العقل واجعله من الساذجني 
التافهني! 

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير 

احلرية.. خديعة كبرى

السايرزم


