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ي ّلي نسيتونا ميته تذكرونا

اليوم ش���فت عضيدي أبو اللول
البارحة نزل مجاز  ,ضابط أخو
أخيت���ه وأبن عائلة وعنده مالت
اهلل وحيل حباب .
تبادلن���ا الترحاب رغم مس���حة
الزع���ل البادي���ة عل���ى محيّاه
وجلسنا في مطعم قريب وأوصينا
لكل ّ
منا على نص نفر كباب مع
الحباشات والزالطات
ولما وصلنا للش���اي تخلى عن
لهجته الغريبة التي سمعتها أول
ما رأيته اليوم بعد فراق شهرين
بالتم���ام  ,كان يتكل���م لغة بعيدة
عن البغدادية أقرب للبدوية منها
للكردي���ة أو التركمانية أو خليط
بينها ربما أعتادها بحكم التأقلم
وبتأثير البيئة واألشخاص  ,عاد
صاحب���ي الى طبيعت���ه الكرخية
وأسترسل في س���رد الحكايات
وكأنه راو كان محكوم بالصمت
لم يتكلم منذ سنوات  ,مجموعة
س���والف جعلتني صامتاً مصغياً
له رغم أتهام الخبثاء لي بأنني
مهذار
ً
نظرت يميناً
وشماال باحثاً عمّن
يس���مع معي تل���ك األخبار التي
تشيّب السبايكية وحتى الصلعان
ألنها بصراح���ة اليمكن أن تقال
كونها ترتبط بالعسكرية ما يتعلق
بها من أس���رار  ,فأس���تدعيت
صديقي ج���ودي الچايچي ومعه
العمال ليش���اركونا ميز الطعام ,
جميعهم فغروا األفواه من العجب

واألنذه���ال ,كان يتكل���م بمرارة
وهو ينتقل من حكاية الى أخرى
مع فاصل من العتاب  ,فقد كرر
لستين مرة أتهامه لي بأنني مثل
الجمي���ع الذين لم يس���ألوا عنه
طيلة الشهرين المنصرمين التي
قضاها مع جنوده خلف الهضاب
وأنني (محسوبكم قيد األتهام )
لم أكلف نفس���ي حتى بترميشة
بالتلف���ون كي أطمئ���ن عليه ,

عمي يابياع الفساد كلي
الصخر بيش

محسن لفته الجنابي

ليق���ول بحرقة مش���يراً بأصبعه
وهو مغمضاً عينيه :
ماعدكم صاحب صديق و عساها
أبخ���ت كلم���ن ورطن���ا و عافنا
بالجزاير والصحراء
أردت أن أواس���يه وأعت���ذر
بالزحام الذي يس���تنزف الوقت
ويطيل أوقات الدوام  ,أوأتحجج
بالمفخخات التي جعلتنا مشتتين
البال  ,لكن���ي توخيت األيجايبة
على حساب السلبية فبادرته :
على بختك أبو اللول أنت مشتبه
بداعتي  ,ألن كل القنوات تلهج
بأسمكم ومس���ويه حملة أسمها
دعم الجيش العراقي
أما لجنة األم���ن والدفاع فأدت
الواج���ب بالتم���ام والكمال هلل ,
لتقصي
وراح يش���كلون لجن���ة
ّ
الحقائ���ق عم���ا يج���ري خلف
الهض���اب ومعه���ا التالل وحتى
الجبالقلوبن���ا معك���م وأنتم في
حشاش���ة الج���وف و أحترامكم
وح���ده من يجعلن���ا نصمت عن
النق���د والتش���خيص و فض���ح

الحمار
ُأ ُذن ِ

محمد الرديني

السياسات الرعناء ألنكم ببساطة
:جيش العراق
أردت أن أق���ول ل���ه  :هل حالك
أفضل م���ن ح���ال المدنيين من
أهلن���ا هناك  ,أولئك الس���اكنين
خلف نف���س الهض���اب  ,لكني
تداركت األمر خشية أن تصيبه
الغيرة ليعيد نفس العتاب.
فعدت ال���ى صوابي و ندس���ت
الچايچي بالموبايل :
أبني جودي گ���وم أخذ الصينية
وجيبلنا قاط الخ
ربي بش���اربك كل المنسيين من
أهل العراق .

المؤمن مبتل���ى ومحافظات
العراق مبتالة ايضا.
ليس هناك من فرق جوهري
في نوع البلوى بين محافظة
واخرى فهي،أي المحافظات،
بحك���م القان���ون وش���رعية
بعض رجال الدين االشاوس
مبتالة بنفس القيمة والكمية،
اال ان ذي ق���ار ابتليت امس
ببلوى جديدة،عدا بلوة امطار
ميسان ،بعد ان كشف عضو
مجل���س المحافظ���ة هاش���م
الموس���وي عن صفقة فساد
متعلقة بمشروع تأهيل محطة
المج���اري الثالثة واس���تيراد
مضخات تركية المنش���أة بدال
م���ن االلماني���ة مخالفة بذلك
ش���روط العق���د واللجنة التي
شكلت لتقصي الحقائق محددة
ف���ي عملها بس���بب الضغوط
التي تفرض عليها.
اهلل،نف���س
س���بحان
المش���هد المس���رحي لنفس
كات���ب المس���رحية ال���ذي
يس���تعمل»الكاربون» ف���ي
دبلجة مايكتب:
فس���اد في وزارات الدولة..
فساد في شروط العقد..فساد
في صفقات االسلحة..فس���اد
في السونار الحكيم..فساد في
المؤسسات االمنية.
كل هذا الفس���اد ول���م يظهر
احد على شاش���ات الفضائية
ليق���ول ان فالن���ا اب���ن فالن
المسؤول الكبير القي القبض
عليه بتهمة الفساد وسنأتيكم
بصورته واعترافه بالتفاصيل
بعد الفاصل.
الكل تش���عل ش���معة الفساد
والكل تش ّكل لجان تحقيق(ربما
الفس���اد م���ن اعض���اء لجنة
التحقيق).

ماعلينا..
اق���رأوا ماقال���ه الموس���وي
لوكال���ة /المصدر نيوز /ان»
ملف تاهيل مجاري واستيراد
مضخات تركية بدال االلمانية
التي ت���م االتف���اق عليها في
العقد اغلق وتم سحب العمل
من الش���ركة المنف���ذة دون
محاس���بتها وف���ق الضوابط
والش���روط التي نص عليها
العق���د والمش���روع بدء في
تاريخ الس���ادس والعش���رين
م���ن نيس���ان  2011وكان
م���ن المفت���رض ان ينج���ز
ويتم تس���ليمه في السادس���ة
والعشرين من تشرين الثاني
 2011ولكن لغاية السادس
م���ن نيس���ان  2012لم يتم
االنجاز وقد تم س���حب العمل
من الشركة دون محاسبتها.
خويه الموسوي بسيطة وما
ينراد روحه للقاضي..الجماعة
اللي وقع���وا العق���د واخلوا
في بن���وده ه���م المعرضيين
للمحاسبة ..مو؟؟.
لكن هل ان���ت كدها وكدود؟.
مانعتقد فكاتم الصوت ينتظرك
بعد العش���اء مباش���رة و...
يرحمك اهلل.
صخ���رة عبعوب ف���ي بغداد
وبلعناها..هالمرة الفساد هو
سبب الفيضانات التي تعرضت
اليها المحافظة مؤخرا بسبب
االمطار.
ليش ياموس���وي تخلي ملح
عل���ى الجرح وتق���ول ان «
الفيضان���ات الت���ي تعرضت
له���ا المحافظة في االش���هر
الماضية كانت بس���بب فساد
ه���ذا المش���روع وتوق���ف
المحطة الخامس���ة عن العمل
واالعم���ال الت���ي ت���دار في

سيكون سيئاً  ،أما لو كانتا متهدل َتين  ،فذلك
يعني  ،ان الطقس حس����ن !  .أعجب الملك ،
بالفكرة كثيراً َ .
فأقال مُستش����اره األحمق ..
الحطاب مُستش����اراً  ،وحمار ُه وزيراً
ّ
وعيَن ّ
لشؤون الطقس !! « .
.............................
يبدو  ،ان « بعض « كِبار مُستشاري ُحكامِنا
األشاوس  ..كانوا باألصل ّحطابين  ،كما في
ِ
الحكاية أعاله  ..وكما يظهر  ،فأن توقعاتهم
 ،تعتم���� ُد ً
الحمار ..
عادة  ،على وضعية أذن ِ
ُ
ولهذا السبب  ،ترانا  ..ندخل في أزم ٍة حادة
 ،ثم نغوص في مُش����كل ٍة مُس����تعصية  ..وما
الحل ..
أن تلوح في األُف����ق  ،بعض مالمح َ
حتى تتفتق  ،أذهان المُستشارين وأعوانهم
متاهات  ،لها
 ..ع����ن مُقترحات ُ ،تدخلنا في
ٍ
وليس لها آخر !! .
أوّل َ

كح����ال اي مواط����ن عراقي
اقيم ف����ي بغداد ف����ان معظم
يوم����ي اقضيه ف����ي الطريق
 ،طري����ق ال����ى العم����ل الى
البيت  ،بس����بب االزدحامات
(االزدحامات ميزة ومعلم من
معالم بغداد ) من اقوال سيد
عبعوب.........
كثيرا ما استمع الى احاديث
المواطني����ن داخل الكوس����تر
والتي تكون معظمها احاديث
سياس����ية تبدأ وتنتهي بشتم
الحكومة
وطوال الثالث اعوام الماضية
لم اس����تمع الى مواطن واحد
يمدح الحكومة او يتامل منها
خير  ،كل من اس����تمع اليهم
يشكون ويعانون ويشعرون
بالن����دم وما الح����ق بهم من
ضيم  ،ضي����م االرهاب الذي
يالحقهم في كل مكان وزمان
وضيم الحكومة التي انشغلت

بالنه����ب و حماي����ة نفس����ها
وعوائلها ونس����يت ان هنالك
شعب عينه عليها ينتظر ولو
قرار واحد لصالحه.........

دريد فائق

الكوس����تر يحمل ف����ي داخله
مجتمع عراقي متكامل
وعالقة العراقي بالكوس����تر
تمتد لعقود مضت فهو شهد

الكثير من االحداث واالحاديث
 ،من زم����ن الحديث بصوت
خافت خشية من لوكية القائد
الى يومنا هذا الذي اصبحت

دعوة للجنون ...من مذكرات طبيب
اي���ام موجع���ة عاش���ها
العراقيون اذ كان الجميع
يبصر الرعب في البيوت
و الطرق���ات حتى الحمام
ال���ذي كان يغازله الفتية
ف���ارق الس���ماء بعد ان
مالءها دخان الس���يارات
و االجس���اد المفخخ���ة
ورائحة الجثث والرؤس
المتفسخة .
الزال ذلك اليوم عالقا في
ذاكرتي حين اصيب والدي
(رحمه اهلل) بوعكة صحية
مما اضطررت ادخاله في
احدى مستشفيات بغداد ،
كان يرقد بجواره عجوز
طاع���ن في الس���ن وهو
في لحظاته االخيرة عبثا
يحاول ان يسرق الهواء
ليتلو وصيت���ه االخيرة،
تركت والدي واشفقت على
هذا العجوز المتعب وقلت
في سريرتي ما عساه ان

مجلس المحافظة غير مقبولة
وغير مقنعة اطالقا.
وينك خويه عبعوب ترى جاي
يش���تغلون م���ن وراك،الحك
خويه الحك،ارس���ل الصخرة
على وجه السرعة قبل الفساد
مايسد المجاري.
ياهلل نظل على هذه االسطوانة
ال���ى ان يفع���ل اهلل امرا كان
مفعوال.
هم ماعلينا..
فاصل اعرج:دخيلكم ش���باب
ليش ناسين رئيس جمهوريتنا
م���ام ج�ل�ال ..ت���رى طالت
الغيبة علين���ا والدكتور نجم
الدين كري���م الطبيب المخول
بالتصريح عن صحته اكد قبل
س���اعات «ان صحة الرئيس
طالباني جيدة جدا وفي تحسن
مستمر .وانه كان مع الرئيس
مام جالل في المانيا يومي الـ
 8 – 7من الش���هر الجاري،
مبينا ان صحته في تحس���ن
مستمر».
عيني دكتور كريم،اهلل يحفظك
الهلك ولعش���يرتك ،اذا كانت
صحته جي���دة جدا ليش باقي
هناك؟.
ولكم صايرة دايرة ،دولة بال
رئيس منذ اكثر من سنة.
بويه نريد رئيس���نا مام جالل
حت���ى ل���و ص���رف دوالرات
نص���ف الخزين���ة على عالج
رجله.
فاصل زبال���ة اضافي:يعيش
تمث���ال الرصافي ه���ذه االيام
احل���ى لحظات العم���ر بعدما
ش���وهد وهو يمد يديه باتجاه
دجل���ة ويصي���ح ب���ه» على
عنادك دجلة زبالتي انظف من
زبالتك ...شوف مو بس انت
«مزبل»  ..لكن مع االس���ف

ان���ت زبالتك م���واد صناعية
والتب���رر ل���ي ان األح���زاب
ّ
المتنف���ذة نجحت
السياس���ية
في بسط سيطرتها عليك وال
تكول« :اعتب���رت الكثير من
األحياء ف���ي مناطق الكرادة،
والجادرية ،والمناطق الراقية،
في بغ���داد ،مناط���ق مغلقة،
بعدما غزاه���ا حديثو النعمة
الذي���ن امتلك���وا األموال من
الصفقات ،والمس���ؤولون في
االحزاب والكتل السياسية ،ما
اضطر الكثير من االهالي الى
ّ
بيع امالكهم ،مضطرين».
فاصل عركة :عم���ار الحكيم
ش���مّر عن س���اعديه ودخل
معرك���ة كس���ر العظ���م حين
صرح :نتمن���ى ان ال يجرب
ّ
صبرنا اي طرف الننا سنفاجئ
من يتجرأ على عبور الخطوط
الحم���راء وكرامتنا فوق كل
شيء وال قيمة الي شئ دون
الكرامة ولن نسمح لكائن من
كان ان يلمس كرامة وسمعة
اي ش���خصية من شخصياتنا
السياس���ية والمعنوية وتحت
اي ظرف او ذريعة.
فاصل ع���وازه :احلى واجمل
دبوس غ���رزه اح���د معلقي
الفيسبوك بالقول :ربع تكلفة
تنظيم مؤتمر االرهاب العالمي
كافية لتنفيذ مش���روع تحلية
المياه «المج» في البصرة.
ال���ى صديقي الذي عتب على
غي���اب فاص���ل االمس،اليوم
فواصل بالجملة .وبالسوري
يكولون تكرم عينك.

مجتمع الكوستر

امين يونس
ف����ي حكاي ٍة تراثية قديمة «  ..أن َملِكاً َ ،
كان
بالصيد َ ،
فكان يعت ِم ُد على مُستش����ار ِه
مولعاً َ
 ،في معرفة أحوال الطقس  ،وهل س����يكون
مُالئم����اً لخروجه أم ال  .وكان المُستش����ار ،
قبل ُكل مُناس����بة  ،يُراق����ب النجوم َ
َ
والقمَر ،
ويضرب ( تخت َر ُم����ل )  ،ثم يخبر الملك ،
عن الطق����س المتوقع  .في أحد األيام ّ ،قَر َر
الملك  ،أن يصطحب معه  ،الملكة واألميرة
 ،وس����أل مُستشاره  ،هل ان يوم غد سيكون
مُناسباً للصيد في الغابة ؟ فأجابه المُستشار
ً
 :نعم يا موالي  ،سيكون الجو صحواً
وجميال
 .فخرج الملك  ،عازماً على  ،ان يُري الملكة
واألميرة  ،مدى مهارت ِه في الصيد  .وما أن
َتوّغَل في الغابة  ..حتى إكفه ْ
َرت الس����ماء ،
َ
ْ
ْ
وهطلت أمطا ٌر غزيرة  ( ..بهدلت ) أوضاع
الملكة واألميرة والملك  ،وغاصوا في الطين
!  .في هذه األثناء  ،شاه َد ُ
ِحطاٍب
الملك كوخاً ل ّ
َ
فتوجه اليه
 ،يتصاع ُد ال ُدخان من مدخنته َ ..
عل����ى الفور  ..ف ّرحَب بهم الحطاب  .س����أل ُه
المل����ك  :لماذا لم تخرج اليوم للعمل ؟ أجاب ُه
الحطاب  :ألنن����ي ُ
كنت أعرف  ،بأن الطقس
ّ
اليوم سيكون سيئاً ياموالي  .وكيف عرفت
لدي حم����ار  ..فإذا ْ
كانت
؟ قال ّ
الحط����اب ّ :
أذن����اه منتصبت����ان  ،فهذا يعن����ي  ،ان الجو
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يقول ،اقترب���ت منه اكثر
لعلي اعي���ن اوالده الذين
احاط���وه بالتع���رف على
وصيت���ه ،كانت انفاس���ه
وكلمات���ه يج���ر بعضها
البعض واخذ صوته يذبل
ومن ثم اس���تكان  ،كانت
اخر كلماته والتي الزالت
حافرة في ذاكرتي
اوالدي ال تقيم���وا ل���ي
مجل���س ع���زاء خوف���ي
عليكم وعلى االخرين من
االرهابيين ((كانت ظاهرة
استهادف مجالس العزاء
باالنتحاريين اكثر انتشارا
من اغنية بسبس ميو )
ترى ه���ل كان عزرائيل
يهمس في اذن هذا العجوز
البائس ( الويل لهم ان لم
ياخذوا بوصيتك)؟
يا الهي ما الذي جرى في
هذا العال���م لقد تخلى هذا
العجوز المسكين عن حقه

في الع���زاء مثلما تخلت
االف الجث���ث والرؤوس
المقطعة عن حقها في ان
تجد لها قبورا تاويها .
بعد اي���ام قليل���ة تعرض
اح���د زمالئي االطباء الى
محاول���ة اختطاف اذ كان
يعم���ل بعيادت���ه الخاصة
المجاورة لعيادتي لم تكن
الحادثة غريبة بالنس���بة
ل���ي اذ اقتح���م عي���ادة
زميلي الطبيب مجموعة
مس���لحة امتهن���وا هذه
اللعبة وادمنوا عليها لكن
الجنون كان لهم بالمرصاد
حيث كان سكرتير الطبيب
والذي كن���ت اعرفه جيدا
كان يعان���ي م���ن نوبات
جنونيه تنتابه بين الحين
واالخر لم يكن يبالي لشي
س���وى ان يفس���د عليهم
لعبتهم الق���ذرة هذه و لم
يكن يحمل سالحا ،سالحه

الوحيد هي نوبات الجنون
الت���ي تنتابه بي���ن الحين
واالخ���ر ولم يك���ن يجيد
فن التحدث في السياس���ة

المس����بات بنب����رات اكثر ثقة
وتعابير غضب واضحة
حم����ل الكوس����تر هم����وم
العراقيين ومش����اكلهم التي
كانت والزالت بال حلول
وحم����ل الكوس����تر توابي����ت
ش����هداء ذهبوا ب��ل�ا ذنب ،
حم����ل في داخله أُم تتس����ائل
عن سبب مقتل ابنها الوحيد
 ،ورج����ل مس����ن يجلس في
الزاوية يتذكر كعدات ش����اي
العصرية في بيته الذي تهجر
من����ه  ،بيته ال����ذي بناه من
عرق وتعب السنين
يا كوستر ليتك تتكلم وتحدثنا
ع����ن قص����ص هذا الش����عب
التي لو وثقناها في مجلدات
السموها بلدان العالم (قصص
خيالية).

جميل كاظم التميمي

واالدب اوالدي���ن مث���ل
االخري���ن لكنه يحمل قلبا
فطريا شجاعا لم تشوهه
او باالح���رى تلوث���ه ما

تحويه بط���ون الكتب من
نظريات الفلسفة و االديان
واالدب ،ثقافت���ه الوحيدة
ه���ي هذيانه وابتس���امته

البلهاء التي يس���تقبل بها
زباءنه  ،في تلك اللحظة
انبرى لهم وبش���جاعة لم
تالفه���ا العصابة من قبل
كان مصرا عل���ى منعهم
من اقتحام غرفة الطبيب
واختطافه استمر السكرتير
وحيدا في الذود عن طبيبه
بعد ان الذ جميع من كان
في العيادة والش���ارع من
اسوياء بالفرار استمرت
المواجهة لفت���رة طويلة
ارتبك���ت العصاب���ة لهذا
الس���لوك الغري���ب بعدها
ادرك���وا ب���ان اللعبة قد
انته���ت دون ج���دوى ثم
الذوا بالف���رار ش���انهن
ش���ان من كان في العيادة
والشارع من اسوياء .
بع���د ان ه���دات العاصفة
واستفاق الجميع تجمهر
من حوله من كان يراقب
الحدث عن بعد بمن فيهم

الطبي���ب وانهال���ت عليه
كلم���ات المدي���ح والثناء
من كل ما ذكره الموروث
الش���عبي واالدب���ي م���ن
معاني الشجاعة والشرف
والغيرة والنخوة اليعربية
لكنه لم يكن يعي ما يقولوه
اذ ان���ه اليفهم معنى هذه
المفردات الن���ه كان في
نوبة هذيان .
لم تننتهي القصة بعد
غ���ادر الطبي���ب العراق
ف���ي اليوم التال���ي اال ان
س���كرتيره المسكين كان
في نوبه هذيان ش���ديده
غادر ه���و االخر لكن الى
مستشفى المجانين !!!!
يومه���ا ادرك���ت ان ال
احد يس���تطيع الذود عن
ارواح العراقيين س���وى
المجانين.

