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العدد 2084 :

لكي حُ ّ
َ
َ
حلمك
ت ِقق
 ،يجب أن تستي ِقظ

م���ادا َم « الواق���ع « مُ��� ّرًا ومليئ���اً
بالس���لبيات والنواقص ْ ...
فدعونا
على األقل « نحل���م « ِب َغ ٍد َ
أفضل .
ٌ
ق���ول جميل بهذا
علم���اً  ،ان هنالك
ش���ئ  ،يجب
الخصوص  .. ( :أول
ٍ
أن تفعل ُه  ،لتحقي���ق أحالمَك  ..هو
أن  :تس���تيقظ ! )  .نع���م  ،فالنوم
واإلسترخاء وال َك َسل  ،كلها ال ُت ّحَول
الحلم ال���ى حقيق���ة  ..كذلك اليأس
والقنوط واإلستس�ل�ام  ،التجعل من
أحسن .
المُستقبل َ
* أحل ُم  ،أن ي ّ
ُطِبق السيد « نيجيرفان
البارزان���ي « ال ُم ّكَل���ف بتش���كيل
الحكوم���ة الجدي���دة  .الوعود التي
وع��� َد بها الناخبين  ،أب���ان الحملة
اإلنتخابية  ،قبل سبعة ُ
أشهر  .ويقوم
ً
فعال بإصالحات حقيقية  .كأن يتنازل
صنع القرار
عن
قس���م من « ُسلطة ُ
ٍ
« لآلخرين المُشاركين في الحكومة
 .أي بمعن���ى َ
آخ���ر  ،يتخل���ى عن

امين يونس

بعض اإلمتي���ازات التي تعَّود عليها
خالل ُكل الس���نوات السابقة  .أحل ُم
أيضاً  ،أن يتفهم « اإلتحاد الوطني
« الوضع السياس���ي الجديد  ،وأن
يكون أكثر واقعية  ،ويتقبل خسارة
بع���ض المواقع واإلمتي���ازات التي
تعّ���ود عليها أيضاً خالل العش���رين
ُخ َ
الماضية  .أحلم  ،أن ي ّ
ِفف الحزبان
الديمقراطي واإلتحاد  ،قبضتيهما ،
عن كاف���ة المجاالت التي يحتكرانها
من���ذ س���نوات  ..وينصاع���ان الى
شروط المنافسة الشريفة .
* أحلم  ،أن تستلم « حركة التغيير
« وزارة الداخلي���ة  ،وأن ُت ّطِب���ق
برنامجه���ا التغييري هناك  .صحيح
ستكون هنالك عقبات كثيرة  ..لكن
تغيي���ر  ،البُ��� ّد أن يُصاحب ُه َهد ٌم
أي
ٍ
للقدي���م  ،وبناء الجدي���د  ..وعملية
اله���دم والبناء  ،صعب���ة ومُعقدة ،
وبحاجة الى ش���جاعة وصبر  .من

شعارات
المرشحين
العبعوبية ؟؟

الممك���ن أن يك���ون « اإلصالح «
ً
س���هال نسبياً
في جهاز الش���رطة ،
 ،بحيث يتحول خالل س���ن َتين  ،الى
مُؤسسة وطنية بعيدة عن التح ُزب .
لكن الصعوبة تكمن في « األسايش
« واألجه���زة األمني���ة األخرى ..
إذ انه���ا بحاجة  ،ال���ى إعادة هيكلة
 ،وتربي���ة جدي���دة  ،التعتم���د على
الوالءات الحزبية والشخصية  ،وال
سيما  ،أنماط جديدة من التعامُل مع
ُواطن  ،تعتم���د التقيُد بالمعايير
الم ِ
الدولية وحقوق اإلنس���ان  ،وكذلك
تطبي���ق القانون عل���ى الجميع بال
تفرقة  ،وإنتهاج المهنية والحيادية
ف���ي ذل���ك  .أعتق���د ان تحقيق هذا
الحلم  ،يحتاج الى عدة س���نوات ،
ُثابر المُخلِص  ،حتى
من العم���ل الم ِ
يتحقق .
* أحل ُم  ،أن نفتح الموقع األلكتروني
 ،للمؤسسة الرصينة التي ستتشكل

إلدارة مل���ف النف���ط والغاز  ،لنرى
جميع المعلومات مُتاحة ِب ُكل شفافية
 ..م���ن العق���ود ال���ى اإلنت���اج الى
التس���ويق الى الم���وارد الى كيفية
تقس���يمها ومجاالت صرفها  .أحلم
أن ُتراعي صناع���ة النفط والغاز ،
أمري���ن  -1 :الحفاظ على
عندن���ا َ ،
البيئ���ة ب ُكل تفاصيلها  -2 .التخطيط
الس���ليم بحيث أن تس���تفيد األجيال
القادمة أيضاً  ،فهذه الثروة ليس���ت
مُلكنا فقط  ،بل مُلكهم أيضاً .
* أحلم  ،أن تتضمن موازنة 2014
 ،تقلي���ص  %10من ميزانية الدفاع
والداخلي���ة  ،وإضافته���ا لميزانية
التربية والتعليم  .وكذلك في سنوات
 ، 2017 / 2016 / 2015بحيث
ُت ّشِكل ميزانية التربية والتعليم  ،بعد
أربعة س���نوات  ،ما بين 40 -30
 %م���ن الموازنة العامة  .وإنش���اء
مجل���س أعل���ى للتعلي���م  ،رصين
ٍ
ومهن���ي  ،إلح���داث ث���ورة حقيقية
في هذا المج���ال  ..وبهذا نكون قد
وضعنا  ،األساس الصحيح والمتين
إنس���ان ] يُع َتمَد علي ِه ،
 ،ل [ بن���اء
ٍ
لنقلنا نقلة نوعي���ة الى األمام  ،في
السنوات الخمس���ة عشر القادمة .
ألن َ
أثمن ثروة نمتلكها في الحقيقة
 ،ه���ي  :الثروة البش���رية  ،وليس
النفط والغاز .
............................
م ّرًة أخرى  ..أول خطوة على طريق
تحقيق األحالم  ،هي  :اإلس���تيقاظ
من َ
النوم !.

تدفع بدرهم
لو تدفع ربع دينار
في احد االيام المعروفه عراقيا بايام (الثريا)
كان (اللوري الخش����بي) يبي����ت في القريه
ليعود في صبيحة اليوم التالي حامال بعض
اهلها الراغبين بالوصول للمدينه الي شأن
من شؤونهم .
ومن المتفق علي����ه ان تكون االجور بثالثة
مس����تويات  ,هناك مقعدان لش����خصين الى
جانب السائق (الصدر) اجرهما ثالثة دراهم
للشخص الواحد وفي المقاعد الخلفيه تكون
االج����ره درهمان (100فلس) وفي س����طح
السياره تكون االجره درهم واحد
عند الصب����اح توافد اهل القري����ه الراغبين
بالس����فر وتوزعوا بي����ن االماكن الثالثه كل
حسب مس����تواه االجتماعي  ,فعادة مايحتل
المقعدين االماميين الشيخ او السيد او احد
اصحاب الدكاكين الثالثه وتجلس النس����اء
وكبار السن في المقاعد الخلفيه بينما يكون
نصيب الش����باب ومن يحملون سلع وامتعه
ف����ي اعلى الل����وري  ,وم����ا ان اكتمل العدد
المطلوب حتى قام الس����ائق بمساعدة بعض
الش����باب (بفر الهندر) لتشغيلها ليتوجه بعد
ذلك صوب نيته المقصوده .وبعد ان س����ار
مسافة هطلت االمطار النيسانيه لتجبره على
التوقف كي يش����د (الزنجيل) وهو سلس����له
حديديه ُترتب بش����كل دائ����ري على دواليب
الس����ياره الخلفي����ه للتغلب على ما يس����ببه
المطر م����ن انزالق محتمل  ,وبعد مس����افة
اخرى تمايلت يمينا وشماال وردد جميع من
فيها الصلوات حتى توقفت الس����ياره بينما
كانت االمطار مس����تمره  ,وهنا نزل السائق
وقال لل����ركاب انه تعذر عليه إيصالهم تحت
واب����ل المطر  ,الح بعضه����م عليه عله يجد
حال سيما وان بعض الركاب من المرضى ,
وامام الحاحهم وتوسالتهم تفتق ذهنه عن
حيله (سائقيه) وليس حيله (شرعيه)  ,خطة
التضاهيها إال الخطة (العبعوبيه) في ازالة
الصخور وتس����هيل مجريات االمور فوقف

بينهم خطيبا او كالخطيب وهو لطموحاتهم
اقرب م����ن القريب فقال( :ماك����و غير حل
واحد)  ,وهنا تنادى الجميع آتنا به ياجهبذ
زمان����ك وعظيم اقرانك  ,فق����ال  :تدفعونها
دفع����ا حتى نصل الى المدينه !!  ,لم يدر في
ب����ال احدهم حتى ان يُفك����ر مجرد تفكير بل
جاء ردهم سريعا مؤيدا لفكرة إيصالها دفعا
 ,وهن����ا تمادى الرجل فاخذه الطمع فقال (:
واالجره لليصعد بالسياره ربع دينار واليدفع
ينطي درهم واحد فقط ليس غيره )  ,وجاء
الجواب من االغلبيه (كلنا ندفع)  ,الش����يخ
وحده هو من قرر ان يبقى في محل جلوسه
المميز ويدفع ربع الدينار والرجل المريض
تعهد مرافق����ه بدفع المطلوب مقابل بقاءه ,
شد الجميع االحزمه وتعاونوا رجاال ونساء
على ذلك بعد ان تطوع احدهم بجمع االجره
(الدراهم) ليقدمها بس����خاء ما بعده سخاء
للس����ائق الطيب القلب ال����ذي قرر ايصالهم
لغايتهم رغم غزارة المطر!!.
الجمي����ع جهده����م
واصل

حميد حران السعيدي

المب����ارك بعد ان عقدوا الع����زم على تحدي
الظ����روف القاهره  ,وف����ي قارعة الطريق
صادفهم رج����ل أكبر بهم م����ا اقدموا عليه
متصورا ان ذلك العمل جاء من اجل ايصال
المري����ض  ,حياه����م ثم اقت����رب من مؤخر
الس����ياره قاصدا مد يد العون ومش����اركنهم
(باالج����ر والث����واب) وقب����ل ان تالمس يده
الس����ياره قال له الرجل ال����ذي تطوع لجمع
االج����ره ( :خالي اطينه درهم)  ,فتس����اءل
الرجل (ليش ؟)  ,ف����رد عليه االخر (خالي
احن����ه اتفقنه وي الس����ايق ندفع الس����ياره
ونجمع من كل واح����د درهم واليصعد يدفع
ربع دينار)  ,ضحك الرجل ساخرا مما سمع
( ...وهنا رد علي����ه المتطوع لجمع االجره
وكأنه يهدده بحرمانه من الميراث  ...خالي
اذا ما عاجبك التدفع درهم وال تدفع السياره
 ,وواص����ل يضحك علينه المخب����ل ايريدنه
ندف����ع ربع دينار روح بويه روح اهلل وياك)
.وقف الرجل جانبا وهو مش����دوه مما رأى
وسمع
وسالمتكم .

حارس شخصي
لكل صحفي
هادي جلو مرعي

تركي حمود
م����ا إن بدأت المفوضية العليا المس����تقلة لالنتخابات
في العراق الش����روع بتس����جيل الكيانات السياسية
الت����ي ترغب بخ����وض االنتخاب����ات البرلمانية لعام
 2014تس����ابق اغلب المرش����حين م����ن اجل حجز
األماكن « الطاك����ة « لدعاياتهم وبخاصة األعضاء
الحاليين في البرلمان رافعين ش����عارات ما انزل اهلل
بها من س����لطان وعلى س����بيل المث����ال ال الحصر»
النف����ط والغاز ملك لكل الش����عب العراقي « ليثير به
ش����جون المواطنين ويذكرهم بعائدي����ة تلك الثروات
التي حرموا منه����ا وأصبحت تصرف كعالجات على
مؤخرات وأسنان السادة النواب و « أمننا بكم نحن
معكم « و» جنودنا  ...سورنا وهم صناع االنتصار
« في إشارة واضحة لمداعبة مشاعر القوات األمنية
لكس����ب ودها من اجل شراء أصواتها بحسب تفكيره
القاص����ر و « حصننا مرجعيتنا « وتناس����ى انه أول
من خالف فت����اوى المرجعية و ص����وت على تقاعد
وامتيازات المس����ؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة
فيم����ا ذهب البعض إلى ابعد م����ن ذلك وكأنه الراعي
األول واألخي����ر لليتامى واألرام����ل واآلخر جعل لنا
« اله����ور مرق والزور خواش����يك « وكما يبدوا إن
اإلخوان ق����د أصيبوا بحمى التصريح����ات العبعوبية
التي جعلت بغداد أنظ����ف من نيويورك ودبي عبارة
عن زرق ورق متناسين إن تلك الشعارات ال تنطلي
على الناخبين الذين وعوا خطورة المرحلة وتراجع
الع����راق في مختل����ف المجاالت ناهيك ع����ن خيانة
اغلب ممثلي الش����عب لفت����اوى المرجعية الن همهم
األول واألخير كان وس����يكون هو المنفعة الشخصية
الدنيوية ال خدمة الشعب المسكين
ولكي ال تتشوه معالم مدننا بتلك الشعارات الممجوجة
والتي أصبحت مثار جدل في الشارع العراقي لبعدها
ع����ن المصداقية بدليل إنها رفعت ف����ي فترة توجيه
الدعوة للترش����يح لالنتخاب����ات البرلمانية وما كان
مروجيه����ا قبل هذا التاري����خ «مع من أو ضد من «
فضال عن كونها دعاية مجانية رخيصة الغاية منها
كسب ود الناخب الذي سئم من تلك الشعارات الواهية
والتي تستخف بعقله إذن البد أن تأخذ الدوائر البلدية
دورها الحقيقي ألنها المس����ؤولة الوحيدة عن تحديد
مالمح وجمالي����ة المدن من خالل رفع تلك الدعايات
وفرض غرامات على المروجين لها
والس����ؤال الذي يطرح نفس����ه بقوة هل ستس����تطيع
الدوائ����ر البلدية فع����ل ذلك من اجل إرس����اء دعائم
الديمقراطية والمس����اواة بين الجميع دون النظر إلى
أن تلك الجهة يقف ورائها المسؤول فالن الفالني أم
إنها س����تلجأ إلى الصمت وترفع شعار « ال اسمع ال
أرى ال أتكلم « كون إن اغلب أصحاب تلك الشعارات
هم من أصحاب الكروش والعرش وبالتالي لهم اليد
الطولى في إزاحة من يتحرش بشعاراتهم العبعوبية
ع����ن مس����ؤوليته بدليل ان����ه رغ����م كل المطالبات
والدعوات إال إن تلك الشعارات مازالت جاثمة على
قلوب الم����دن وتدمع عي����ون المواطنين رغما عن
أنوفه����م فيما تغط دوائرن����ا البلدية في نوم عميق...
وصح النوم يا حلو ؟؟؟؟؟؟.
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عنوان مس���تقل عن كل العناوين في
أرجاء المعمورة ،وربما يكون لعمله
في وس���ائل اإلعالم أث���ر في وصفه
بالمس���تقل كعنوان يتنقل بين نشرات
األخبار ف���ي الفضائي���ات واإلذاعات
والصح���ف ووكاالت األنباء العالمية،

وكلم���ا تع���رض صحفي ال���ى حادث
مريع تناقل العالم بأسره الخبر ،ولعل
الجميع يخاف مصي���را مماثال كالذي
تع���رض له الصحفي عن���وان الخبر.
ففي سوريا لوحدها تعرض صحفيون
الى أصناف من التهديدات والقمع طال

س���وريين وعراقيين ،ومن جنسيات
مختلفة ،وقتل العشرات ،وجرح أكثر
منهم بأضع���اف ،وإحتج���ز كرهائن
مااليحصى ،وهن���اك من مايزال يقبع
في الس���جن حتى اللحظ���ة الراهنة،
وكان للتنظيم���ات المقاتلة المعارضة
حصة جيدة ،ومنها التنظيمات الدينية
التي أعدم���ت عددا م���ن الصحفيين
كان ثالث���ة منهم من العراق قتلوا في
أوقات مختلفة ،وربما كان العدد أكبر
من هذا ،ولم نلتفت له ،ولم نعلم به.
أحصينا في العراق عشرات األسماء
ممن رح���ل حاملوها الى العالم اآلخر
على يد س���فاحين بعناوين شتى ،عدا
عن الذي���ن جرحوا ،أوأعيقوا ولحقت
به���م مش���اكل ،وهج���روا ،وهددوا،
وضربوا بطريقة مشينة ،ومنعوا من
أداء واجبه���م الذي يعملون عليه منذ
أن عرفوا الصحافة كمهنة قاسية تمنح
شيئا من الش���هرة ،وقد تأخذ كل شئ
في لحظات دون تعويض ودون سابق
إن���ذار ،وفي مناطق الن���زاع اليكون

الس���ؤال س���وى عن الس���بب إلتمام
الخبر ،أو لكتاب���ة تقرير صحفي عن
الواقعة ينتهي عادة ببعض التأويالت
عن إنتماء الضحية الديني ،أو القومي
والسياسي والمناطقي بحسب أهميته،
والمكان الذي قتل فيه ،فالحروب لها
أس���باب عدة لكن حي���ن يقع الضحايا
فإنهم يتحولون الى أرقام ليس أكثر.
وفي نظرة س���ريعة الى قوائم القتلى
م���ن الصحفيي���ن ،نذكر أس���ماءهم
ونتحدث عن وجوهه���م ،ومتى قتلوا
والنهتم بتفاصيل أكثر فاإلنش���غاالت
تمن���ع ع���ن اإلهتمام بس���واها .ومع
سرعة الحياة وتداعياتها المرة تذوب
األس���ماء والعناوين ،واليعود سوى
الرقم ،فنقول ،قتل  300صحفي خالل
السنوات الماضية ،وهو المهم فقط ،
فنحن بحاجة الى الرقم وليس سواه.
س���بل حماية الصحفيين ليست ناجعة
عل���ى أية حال ،فه���م اليتحركون في
المناط���ق الهادئة .وهي ليس���ت بيئة
مالئم���ة لهم ،هم يتحركون في أجواء

الح���رب واإلضطراب���ات بحث���ا عن
الس���بق الصحف���ي والمعلوم���ة التي
ينتظره���ا العالم ،ولي���س ممكنا أيضا
وضع حارس عند ب���اب كل صحفي،
أو تعيين حارس ش���خصي يرافقه في
حله وترحاله ،ويمنع عنه األذى الذي
قد يلحق ب���ه عندما يكون في مناطق
الخط���ر والتهديدات ،وتحتاج فرضية
وجود الحارس الى أموال وموافقات
أمني���ة وقانونية ،وه���ي غير ممكنة.
فالصحفيون يتكاثرون ،وتتكاثر معهم
التهدي���دات ،هم يمارس���ون أعمالهم
دون علم الس���لطات ،ولديهم أساليب
عمل التتيح رقابة دائمة لمنع المخاطر
المحدقة ،ويتجنبون في الغالب رجال
الش���رطة واألجهزة الحكومية ألنهم
يبحث���ون ع���ن الحرية ف���ي التغطية
الصحفية ،وهي التكون بمتناول اليد
إن ل���م يوافق الصحفي على أن يكون
ضحية محتملة.

بئس الحكام و بئس الزحالوي !!
عبدالسالم سامي محمد
لس���ت بحاج���ة ان تكون دائما سياس���يا ملما
مخضرم���ا  ,,او مثقفا ذكيا بارعا  ,,او وطنيا
فذا خارقا  ,,او فيلس���وفا ناضجا و ناجحا كي
تعرف شيئا عن شؤون الحياة و كي تحكم على
السياس���ة و القادة السياسيين في بالدنا  ,,و
كي ترى من خاللهم اوضاع بالدنا و مستقبل
ش���عوبنا المبتلية  ,,و كيف هو حاضرها  ,,و
الى اين ستتوجه مس���تقبل اجيالها القادمة ,,
يكفيك فقط ان تنظر لمدة دقيقة واحدة قصيرة
 ,,و بقليل من الصبر و التاءني و الحفاظ نوعا
ما على هدوء االعصاب و العقل و التركيز ,,
و تراقب لحظة مالقاة حكامنا لبعضهم البعض
او حين جلوسهم على مائدة الطعام  ,,و لحظة
البدء بالتوجه و الهجوم الصاروخي باءتجاه
المائ���دة الرفيعة  ,,و باءتج���اه كل ما طاب و
ل���ذ لهم من االطعمة و االكالت الش���هية  ,,و
الشحوم و اللحوم الطرية  ,,مع النظر بدقة الى
كروشهم المعفنة الغليظة السمينة المسمومة
 ,,و ال���وان الدهون و الزيوت المس���تخدمة
لتلميع ش���عرهم المخربط و وجوههم القردية
غير المنتظم���ة  ,,مع التاءكي���د على الذوق
الجائ���ف الءحذيته���م الجلدي���ة اللماع���ة و
موديالت و الوان مالبس���هم غير المتناس���قة
المخت���ارة  ,,و حركات اياديه���م و اصابعهم

الغريبة و اجس���ادهم المتذبذبة غير المستقرة
غير الموثوقة من نفس���ها  ,,ثم التركيز مرة
ثاني���ة على مالمح وجوهه���م الصفراء الرثة
الهزيلة اثناء حضور و مالقاة اس���يادهم من
الوفود االجنبي���ة الغربي���ة  ,,او لحظة القاء
الكلمات و االحاديث السياسية البائخة الكاذبة
 ,,العشوائية الفوضوية  ,,العجيبة الغريبة ,,
الفارغ���ة المضمون و المحتوى  ,,البعيدة كل
البعد ع���ن كل ما يتعلق بالعقل و الحكمة  ,,و
الرشد و الصواب  ,,و التكتيك و االستراتيجية
 ,,فرغ���م تركيزه���م الحاد عل���ى المواضيع
فس���رعان ما يختلط عندهم التكتيك باالهداف
االستراتيجية العامة و لحاله و من دون تدخل
خارجي  ,,اما االهداف االس���تراتيجية فتتدخل
ايض���ا و لحالها و بش���كل عف���وي و روتيني
بالقضاي���ا الدينية  ,,و االف���كار و الطروحات
العنصرية  ,,و المصالح الشخصية و الحزبية
و الطائفية و المذهبية و العائلية و العشائرية
 ,,و جميع تلك المس���ائل تتكدس عند الحاكم
لترجع و تختلط ثانية مع قبح منظرهم  ,,و جم
حقدهم و سوء نواياهم  ,,و جهل معرفتهم ,,
و سعة محتويات كروشهم الدائرية المنفوخة
البهيمي���ة القبيحة  ,,و م���ع كل ما تبقى من
فض�ل�ات اللحوم و الش���حوم عل���ى اياديهم

االجرامية و اصابعهم الدموية  ,,و الفضالت
الغالية الثمينة المتبقية من وراء افتراس���هم
لمحتوي���ات المائدة المليونية المس���كينة  ,,و
كل هذا ليعبر لك و ليعطي للمتتبع في النهاية
صورة قبيحة عن مدا تخلف حكامنا الفطاحل
فكريا و س���لوكيا من خالل ذلك اللقاء القصير
و المنظر البهيم���ي القردي المخربط المنقول

تلفازيا  ,,حيث س���تتلمس ف���ورا باءن جميع
جلس���اتهم و اجتماعاته���م  ,,و كل ما يتعلق
باءحاديثم التهجمية العنفية و خطبهم الفارغة
الكاذبة هي مقاطع متشابكة و متداخلة  ,,فهي
من طرف بهيمي���ة قردية  ,,و من طرف اخر
فكاهية تراجيدية  ,,و على االكثر ماءس���اوية
كارثية تهجمية تعسفية غير موجودة منها في
قواميس الزمان و ال المكان  ,,ال في قواميس
االدب و التاري���خ و المعرف���ة  ,,و ال ف���ي
نواميس العقل و الحكمة و الفلس���فة  ,,بعيدة
كل البعد عن كل ما يتعلق بالفن و الموس���يقى
و ال���ذوق و التناغم  ,,غير مرتبطة اساس���ا
ال بالحرص على المس���ؤولية و ال بالجدية و
المجاملة  ,,غريب���ة  ,تافهة  ,عقيمة عن كل
ما يتعلق بتقديم الحلول للمس���ائل السياس���ية
المهم���ة العالقة  ,,او لمش���اكل البلد و الناس
المتراكم���ة العويصة  ,,ثم ليرج���ع المراقب
المتتبع الءحداث المس���رحية بعد تلك الدقيقة
من المتابعة المركزة الى رش���ده فجاءة  ,,و
ليراجع نفس���ه على ما وقعت عليه انظاره و
حواس���ه الخائبة من فلم رهي���ب  ,,و مقطع
مخيف و مريب  ,,ليتذمر من الحياة و ما فيها
 ,,و من الحاضر و المس���تقبل و ما يتمخض
عنها  ,,ليكفر باءسالف اسالفهم  ,,و اسالف

اسالف جنسهم و منبعهم  ,,و لينهض و بقوة
غير طبيعية  ,,و بحركات غريزية ال ارادية ,,
ليترك تلك المهزلة التلفازية الغريبة  ,,قاصدا
و بسرعة صاروخية و مستقيمة و مباشرة ,,
باحثا عن قنينة الزح�ل�اوي المركزة المخبئة
الموجودة في احدى الزوايا المهملة  ,,لياءتي
به���ا م���ن دون حس و ش���عور  ,,و ليكرع و
بجرعة واحدة نصف محتوياتها المس���مومة
على المعدة الخاوية التعبانة الفارغة  ,,لينتقم
من نفس���ه و صحته و عائلته ش���ر انتقام ,,
ج���راء تتبع���ه و ضياع وقت���ه و اعصابه في
مش���اهدة تل���ك المقاط���ع الصغي���رة من تلك
المسرحية السياسية البهيمية المقرفة  ,,خالل
تلك الفترة الضائعة القصيرة من وقته الثمين
 ,,و ليعود و يكرر لعن نفسه اكثر من الجميع
 ,,ب���ل و ليلعن كل من خلف اجداد حس���به و
نس���به  ,,و اجداد حسبهم و نسبهم  ,,و على
تلك البقعة الجغرافية الش���اذة الوقحة اللعينة
التي خلق فيها لسوء الحظ .
الكلمات الغريبة في النص
*** الزحالوي هو عرق او مشروب الكحولي
من الزبيب مركز صنع محلي او اهلي .
*** يكرع معناه يش���رب بسرعة و استمرار
من دون اخذ نفس يذكر .

