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أيكما يشكل اآلخر ؟!
 البارح����ة كن����ت مش� ً���غوال بمباراة
األرس����نال ومانشس����تر يونايتد :هل
س����يواصل األول تألق����ه ويس����تعيد
صدارت����ه لل����دوري اإلنجليزي؟ ..هل
سيس����تعيد اليونايت����د الض����وء الذي
فقده منذ أن غاب عن تدريبه الس����ير
فيرغسون؟!
 اليوم سيأخذك برنامج تلفزيوني إلىقضية محلية ويُس����لط عليها الضوء
 ..ويُس����لط الظالم على قضية محلية
أكبر!
 غداً س����يكون ش����غلك الشاغل :أيصوت هو الذي س����يفوز في برنامج
 the voice؟
 تنتظر كلمة ( عاجل ) تمأل الشاشةبخط عري����ض وبلون أحم����ر فاقع ،
معلنة عن مجزرة ما  ،لتعيدك األشالء
إلى أحد الش����وارع العربية في بغداد
أوبي����روت أو دمش����ق ..وتتذك����ر أن
خارطتك العربية لم تعد تشبه تلك التي
كنت تدرسها في كتاب الجغرافيا.

ما هو « الرأي العام » ؟ ..هي عبارة
هالمية  ،مثلك تماماً !
وم����ن الذي يق����وم بصناعت����ه ؟ ..ال
تعرف !هل تظن أنك أصبحت ش����ريكاً
بصناعته ( ألن التكنلوجيا واإلنترنت
والهواتف الذكي����ة منحتك الكثير من
المنابر ) ؟ ..ربما !
وربم����ا  :أنت جزء من ه����ذه اللعبة
الكبرى ( دون وعي منك ) وتش����ارك
بصناع����ة « الرأي الع����ام » دون أن
يكون لك رأي !!
()٢
اإلعالم يستطيع أن يقنعك بما يشاء:
من مش����روب فواكه جديد أو شامبو
للشعر  ،إلى فكرة جديدة وواقع جديد
تعتاد عليه بعدما كنت ترفضه.
���روج ل����ك المش����روب والفك����رة ،
ي� ّ
ويغلفهما بغالف ب ّراق  ،ويرس����لهما
إلى منزل����ك :واحد لبطنك  ،واألخرى
لعقل����ك .وأنت جاهز الس����تهالك أي
مُنتج!
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كيف تصبح وطنيًا
من دون وطن!!

محمد الرطيان

كل ي����وم لك رأي  ..كل يوم لك قضية
 ..كل يوم يجرك الص����راخ إلى جهة
مختلفة :
في أول النهار يأخذك الشأن المصري
 ..وتحمل الالفتة في الميدان .
في أول المساء تدخل في ثرثرة غبية
وص����راع أحمق ح����ول ناديك المحلي
وخصمه التقليدي .
تتحول إلى مناضل ..
آخر المس����اء ّ :
بال ساحة واضحة !
()٣
مزاجك يتغيّر حس����ب مزاج وس����ائل
اإلع��ل�ام  ..تلك التي تصنع « المزاج
العام » بمهارة.
الوجب����ات الت����ي تأكله����ا تختارها لك
الشاشة ..
مالبس����ك  ،أغانيك المُفضلة  ،ذوقك
وذائقت����ك  ،الطريقة الت����ي تقص بها
شعر رأسك وشواربك !
ع����د بالزم����ن إلى عقد مض����ى  :هل
تشبهك اآلن ؟

وجيه عباس

اإلعالم بنجوم����ه وماكينته الضخمة
يشكلك كما يشاء ..
حتى المعرف����ة والوعي  ..ظننت أنها
سطر صغير في تويتر !
أنت عجينة صغي����رة جداً لصناعة «
التمثال » األكبر  ..الذي ستعبده الحقاً
!()٤
عزي����زي المتلق����ي  ...عزي����زي
المشاهد:
ال تظن أنك أنت الذي يتحكم بالريموت
كنترول أم����ام الشاش����ة  ..الريموت
كنترول هو الذي يتحكم بك !

موازنة
العراق
مازالت
مقفلة
وتطبخ
على نار
هادئة!..؟

الوطني����ة العراقية موديل منفيس����ت
للضح����ك عل����ى ذق����ون المواطني����ن
للوصول الى النيابة البرلمانية ،أعلم
أن اإليم����ان به����ذه ( الوطنية ) اقرب
الطرق الس����ريعة للث����راء والهروب
(والخيار إلك وبس ) ،ويمكن تلخيص
هذه الوطنية بما يلي:
أوال :علي����ك أن تؤم����ن بانك الوطني
األخير وان كل ماسواك خائن وعميل
وكلب ابن  16كل����ب! حتى لو حضر
بزره ،ليش
جيف����ارا او عبود الكرخي ّ
انته وحدك مستحقر روحك؟
ثانيا :أن تؤمن أنه اليحق لس����واك او
طائفت����ك من الدخول الى جنة الوطن،
جميع العشائر والطوائف التي التنتمي
ان����ت اليها هي طوائ����ف كافرة وكفار
ومشركين وامبرياليين وهم لن ينفعوا
الوطن اال اذا كانوا وقودا في حروبك

المقدسة!!.
ثالث����ا :احتق����ر واش����تم كل حكومي
ومع����ارض اذا خالفك ال����رأي ،لتكن
اغنية كاظم الساهر
كس����ر ّ
حطم...والع����ب على
( ه���� ّدد ّ
اعصابي) شعار مرحلتك الثورية! .
رابعا :أن تؤمن أن المناصب والرواتب
ه����ي مل����ك صرف ل����ك ولعش����يرتك
االقربي����ن ،تنزلت اليك����م وحدكم وما
يذهب لآلخرين هي صدقات على روح
أمك وأبوك!!
خامس����اً:عليك أن تؤم����ن انك الواحد
االحد السياسي الذي التأتيه المناقصات
اال وحي����ا اقتصادي����اً ،اقتنع ان جميع
السياس����يين اآلخري����ن هم حش����رات
منزلي����ة هاربة من نس����وانها وتريد
تبديد الوقت تحت قبة البرلمان.
س����ابعا  :انظر ال����ى الجمي����ع نظرة

سطحية ،يعني بعدس����ة مقعّرة لترى
بواطن االمور ،ومح ّدبة لترى ظواهر
البطون ،التتفاج����أ إن وجدت الجميع
مس� ّ
���طحين واليمكن العثور عليهم اال
بوجود مجهر كهربائي!.
ثامن����ا :أن����ت أخت����رت ان تقف ضد
الجمي����ع ويقينا ان الجمي����ع لن يقف
معك في نف����س الجهة،هذا يعني انهم
س����وف يقفون ضدك ،عليك ان تنجح
في تس����قيطهم قبل ان يسقطوك تحت
نعاالت مبدئيتهم!.
تاسعا :وأنت تسير في دربك السياسية
الشائكة،عليك أن تتذكر كم من االيام
قضيته����ا وانت تنام في بيتك خش����ية
عثور الجيش الشعبي عليك،وكم من
الش����وارع قطعتها وان����ت هارب من
االنضباط العسكري بسبب هروبك من
الخدمة العس����كرية ،وكم من الشهور
قضيتها ف����ي البارات وانت هارب من
زوجتك! ،وكم من الس����نوات عبرتها
وانت تهرب من دائنيك.
عاش����را :انهب...اس����رق ...الغف...
وطنك معروض للبيع من قال وبله...
االقربون اولى بالمصروف!!...عليك
ان تقنع نفس����ك انك على سفر يومي،
عش منفي����ا غريبا ف����ي وطنك حتى
التتفاجأ بهروبك بأم����وال المصارف
التي نهبتها وانت تصرخ :هاهلل هاهلل
ياوهب!!.
اح����د عش����ر :ل����م تقل ل����ي أي وطن
تقصد؟.

مملكة الزبالين
هادي جلو مرعي

يس����ميها الح����اج أب����و رائد
العكيلي(منطقت����ي) ويوغل في
وصفها البس����يط ،هي منطقة(
المعامل) تقع الى الش����رق من
بغداد ،فيها ولدت وترعرعت،
وفيها أهل����ي وأبناء عمومتي،
وفيه����ا جيران����ي الطيب����ون،
وأصدقائ����ي المحب����ون ،يتنوع
فيها وجود البسطاء من فقراء
وعم����ال وصنايعي����ة ،جن����ود
وفالح����ون ،أغني����اء وفقراء،
ون����اس بأوص����اف وأش����كال
مختلفة ،يبحثون عن اإلنس����ان
الذي يش����عر بهم وبمعاناتهم،
ويس����تظل معهم بظل ش����جرة
تنتظ����ر بعض الماء ،أو في ظل
بناء ش����امخ لمؤسسة صحية،
أو قاعة لأللعاب الرياضية ،أو
مؤسسات لإلتصاالت وللتعليم،
ومالعب للرياض����ة يندفع فيها
الشبان الهثين فرحين يمارسون
هواياتهم ،ويلعبون كرة القدم،

وينافسون بعضهم في المساء،
ويحلمون بالغد ،ويشعرون إنهم
ذاهبون إليه جميعا دون خوف،
أو ت����ردد ،ويش����تركون جميعا
في صناعت����ه ،واليبحثون عن
موافقات أصولية ،فمايمارسونه
حق طبيعي لهم ،مثلما هو حق
للجميع ،ولكل مسمى إنساني.
وجودها الحقيقي كان في العام
 ، 1965م����ع إن هناك الكثير
من الناس يتحدثون عن مرور
القوات العراقي����ة التي أطاحت
بالنظ����ام الملكي ع����ام 1958
حين قتل الجنرال قاسم العائلة
الهاش����مية ،وإس����تولى عل����ى
الحكم بالقوة ،وأس����قط النظام
الديمقراطي ،لكن الحاج أبا رائد
يستغرب من تحول هذه المنطقة
الواسعة التي تحيط بها تجمعات
سكانية قد يتجاوز عدد ساكنيها
ثل����ث القاطنين ف����ي العاصمة
بغ����داد الى مكب نفاي����ات كبير

أسطوانات للفوز
في األنتخابات
فاألم���ر ليس بجدي���د  ,أتصل
صاحبن���ا بعاط���ل كان ش���قيق
زوجت���ه  ,وبلهجة اآلمر أخبره
أن يأت���ي ل���ه بعش���رين م���ن
زمالئه النائمين ف���ي المقهى ,
وعلى وجه الس���رعة وصلوه ,
لينقدهم بمبلغ جعلهم لساعة في
صدمة  ,ص���ارت الصورة أياها
مئ���ات رصفت في ش���حنات تم
تحميلها في س���يارات من نوع
(الفونتي���رات) يقودها ش���باب
ً
سبيال
حيويون مؤمنون بالمال
في تقرير المصي���ر  ,اللوحات
حجهما كبير  ,س���عر الواحدة ال
يق���ل عن الثالثمائ���ة ألف زائداً
خمس���ين  ,مأل به���ا البالد من
بوب الش���ام ومروراً بس���يطرة
ال���دورة حت���ى آخ���ر قرية في
الزبير وقبلها س���واقي طلحة ,
عددنا منها عشرات قبل أن نتيه
في العد والف���رز فاألمر يحتاج
ال���ى جهد و صل���وات و حرز ,
يبدو أنه أفلح في الحصول على
قرض أو فاز بمئة راتب أو باع
بيته الحواسمي في حي النصر

 ,فتموي���ل هكذا حمل���ة يحتاج
مئات الماليين  ,ربما عثر على
مصباح عالء الدين أو أكتش���ف
ممراً سرياً في البنك المركزي ,
الغريب أن تلك الالفتات لم تكن
تتضم���ن أي برنامج أو خطة ,
هكذا بدت لنا ونحن مستغرقين
ً
مدلوال عميقاً
نتأملها  ,ربما تحمل
يختص���ر كل برامج األمم  ,لكننا
النعرفه  ,فنحن المساكين الزلنا
متواضعي���ن أمام هك���ذا أنفالق
فكري يصعب الوغول في سبره
كوننا وبصراحة النعرف ش���يئاً
مما يجري  ,عجزنا عن تفسير
العبارة فأردنا أن نطرحها للعلن
عس���ى أن ينجدنا أحدهم لنعرف
أس���رارها الكامنة خلف كلماتها
الخمسة فهو يقول في كل الفتاته
المستنسخة  :أنا خادمكم داعش
تحت أقدامكم !
ش���عار عظيم والعظمة هلل وحده
وخلف اهلل علي���ك أخونا الغيور
الصنديد وأحنا بشاربك بس فكنا
منهم
لكننا نس���تميحك الع���ذر لنطرح

يمتد لعدة كيلومترات ،وتتجمع
فيها المياه اآلس����نة،وهو يرى
إن الح����ال التي هي عليه اليوم
اليس����ر على اإلطالق ،ويقول،
إن النظام البعثي الس����ابق كان
قمعيا معن����ا وعاملنا بقس����وة
وتمييز ،لكن أن تتحول المنطقة
الى مكب نفايات أمر يثير الريبة
والحزن ،والتجمعات السكانية
تض����م مئ����ات آالف النس����اء
واألطف����ال والش����يوخ ،وفيها
عشرات المدارس ،بينما ترتفع
نس����بة التلوث الى مس����تويات
مقلقة.
كانت مشهورة بوجود عشرات
المصان����ع البدائي����ة الخاص����ة
بتصني����ع الطابوق المس����تخدم
ف����ي البناء ،وقام نظ����ام صدام
حس����ين بنقل تلك المعامل الى
منطقة النهروان البعيدة نسبيا
ع����ن العاصمة تالفي����ا لدرجات
التل����وث العالية التي يس����ببها

الدخان المتصاعد من المحارق
التي يستخدم في إيقادها النفط
األسود ،وبقيت تسمى بالمعامل
دون تغيي����ر م����ع إن احياءها
تحمل مسميات عديدة لسعتها،
وإمتداداه����ا ،وإنفصاله����ا عن
بعض ،لكن هذه األحياء حرمت
م����ن خدم����ات ع����دة ينتظرها
السكان ،ولعل طرقها المخربة
تش����هد على حجم اإلهمال الذي
لح����ق بها منذ س����نوات طويلة
وماتزال مكبا مالئما للنفايات،
وتخلو من الحدائق والمتنزهات
واليوجد فيها مش����فى صحي،
أو مراكز رياضية ،ولم يتحرك
الخدمي����ون،
المس����ؤولون
والالسياس����يون جهتها لتغيير

واقعه����ا المؤل����م والمح����زن،
بإس����تثناء الفترات التي تشهد
ح����راكا إنتخابي����ا حي����ث يصل
بعض المرشحين الذين يقدمون
الوعود ويمضون ،ثم اليتحقق
منها ش����ئ فيما بعد.ويخش����ى
الح����اج م����ن تفاق����م األوضاع
الصحي����ة الس����يئة ،ومن تكاثر
الصور الس����لبية ومن تهديدات
للقي����م المجتمعي����ة واألخالقية
والصحية على األجيال الصاعدة
في ه����ذه األحياء الت����ي تعاني
وتتحم����ل وتنتظر.يعيش الحاج
أبو رائد مع أحالمه ،وهو مصر
على الحلم مع كثرة ماإبيض من
ش����عره ،وماأخذته السنين من
جسده ،فذاكرته ماتزال تحتفظ
بتلك األمنيات التفارقها ،وتصر
عليها الى ماشاء اهلل.

صاحبنا (أبو أمير) قرر أن يرشح نفسه في األنتخابات ,سلّم شهادته األعدادية للمفوضية ضمن الفترة القانونية  ,صبغ
ش���اربيه و أش���ترى بدلة (حدث ذلك قبل أن يحترق السوق العربي) لونها ّ
حني أقرب الى العقيق اليمني  ,حين أرتداها
بعد تش���ذيب لحيته تحول الى مالك يأس���ر الناظرين لتزداد معدالت الحوادث في المنطقة  ,ذهب الى ستوديو فنون في
المصور الى تعديالت بـ(الفوتو شوب) لتجعل (أبو أموري)
شارع السعدون ليلتقط صورة  ,أعقبها بتوجيهات ترجمها
ّ
بجانب ملتحي شيطاني أشعث منداس بحذاء أحدهم  ,صاحب المحل لم يستغرب من طلبه
عليك أسئلة خجولة نهمس بها
خلس���ة وكلنا أمل بأن ال تصلك
فأنت زعيمنا القادم والطاقة لنا
على مواجهة بطشك
ماهي ّ
خطتك حول البناء وسيادة
القان���ون و مهنية المؤسس���ات
والمستوى المعيشي لهذا الشعب
البائس الذي ي���كاد أن ينقرض
بعد أختفاء مالمح الدولة
وأين أنت من السياسة الخارجية
والداخلي���ة و البني���ة التحتي���ة
الرخوة وهل س���تحابي متملقيك
وتبطش بغرمائك كما يحدث من
سنين عندنا
من الذي أتى بـ داعش  ,ولماذا
تركت األخيرة كل أصقاع األرض
بقاراتها الس���بعة لتحل ركابها
عل���ى دمائنا لنك���ون ضحاياها
لوحدنا  ,وع���ذراً إن أخذنا من
وقتك لنسألك :
ه���ل كان مواطنون���ا يعرف���ون
ش���يئاً أس���مه (أرهاب) ولماذا
أستفحل و أس���تهتر في عهدنا
الديمقراطي ج���داً  ,لماذا تحول
البلد الى مغناطيس يجذب القتلة

واللص���وص و كل متطرف���ي
الكوكب .هل أن مشكلتنا تختصر
بداعش فقط  ,وه���ل تعدنا بأن
اليظهر بعدها دواعش ظاهرين
أو مس���تترين تتاجر بهم لتجدد
والياتك العش���رة تحت مسميات

شتى  ,كيف بك و المفسدين من
أصح���اب األمبراطوريات داخل
الدولة أولئ���ك الذين لهم أجنحة
مملوئ���ة بالمسدس���ات الكاتمة
ومليارات ّ
تجن���د مايفوق جنود
س���تالين وهتلر  ,هل س���معت

بالفواح���ش ومؤجج���ي الفتن
والمحاصصيون المتعاصصون
أم ل���م تس���مع  ,ه���ل تعرف أن
البيت الكبي���ر اليدار بفرد واحد
 ,ب���ل بجهود جب���ارة متكاتفه ,
لنفترض أنك فائز بأذن الصدفة

محسن لفته الجنابي
المخطط لها  ,هل س���تغيّر شيئاً
من المش���هد.تأكد بأننا معك في
أن ندوس عل���ى داعش  ,لكننا
نخالف���ك ضحالة فكرك  ,فالقاتل
ليس داعشياً فقط  ,والسارقون
من أديان ومشارب شتى  ,نريد
أن ندوس���ها جميعها في أقرب
فرصة  ,نستميحك السؤال دون
ضغائن  ,هل تقضي واليتك في
بيت���ك األخضر أم س���تذهب الى
مقرك
الح���ج والعمرة وتجع���ل ّ
الدائم على ناصية الشانزيليزيه
أو في ش���قة تطل على ش���ارع
الحمراء.أنت ش���جاع وصدوق
أخ���ي (أبو أم���وري) تقول أنك
س���تضع داعش تح���ت أقدامنا
لتتركن���ا بعدها وش���أننا لننزلق
به���دوء لنواج���ه مصيرنا أمام
الوح���وش األخرى تل���ك التي
تجهز حين الطلب ومعها األزلي
من التخل���ف والظلم والفقر فال
برنام���ج وال نظري���ة وال أفكار
جدي���دة تطرحه���ا  ,وعليه فأننا
نطل���ب منك أن تكتب تعهداً أمام
كاتب الع���دل بأنك ل���ن تخترع

دواع���ش جدي���دة تجعلنا تحت
أقدامه���ا وليس كم���ا تقول في
ش���عارك الواضح ج���داً  ,نعدك
أننا راضي���ن بالعيش في واقعنا
المظلم فنح���ن على األقل نعرفه
وأش���د مانخشى أن يكون القادم
أسوأ  ,وفي الختام نهنئك فأنت
فائز كم���ا فاز علينا كل أصحاب
الراي���ات الحم���راء والخضراء
والس���وداء الذين سبقوك للجنة
لتبق���ى متربعاً على هرم الدنيا ,
ولن نتطرق الى خرقك للقانون
فأنت لست وحدك من بدأ حملته
األنتخابية قبل موعدها  ,وحشر
م���ع القوم عيد ومانحن س���وى
عبي���د وليس علي���ك أن تكترث
أللوان بشرتنا السمراء المالحة
 ,ن���راك في البرلم���ان القادم و
نع���دك بأننا باق���ون على العهد
كاتمين أنفاس���نا فأنت (أبا أمير
ش���أنك أن تك���ون لألم���ور أباً)
بمشيئة الصفاقة وأنعدام الرؤية
والمبدأ.

