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العالم الذي نعيش فيه عالم غريب
ج����دا ومن غرائب األح����داث التي
يفتعلها اإلنسان في الكرة األرضية
أش����ياء كثيرة وهذه األشياء تكون
عجائ����ب وغرائب وه����ذه األمور
تدخل الموس����وعات العلمية ألنها
م����ن غرائ����ب األم����ور واألعمال
والتي تحدث ف����ي كثير من الدول
بفعل أفرادها الذي����ن يتقنون فيها
لإلضرار بالن����اس أو لتحقيق رقم
قياسي في أمر غريب يسجل باسم
صاحبه في التاريخ اإلنس����اني أو
اختراع فعل غير مألوف يعبر عن
مش����اكله حتى تصل رسالته لمن
بي����ده األمر لكي يتم حل مش����كلته
التي يعان����ي منها إل����ي غير ذلك
من أمور أخ����ري ال حصر لها من
عجائب وغرائب تحدث كل يوم في
عالمنا اإلنساني العجيب
واليك����م بع����ض م����ن العجائ����ب
والطرائف واألرقام القياس����ية في
كثير من األفع����ال التي تحدث في
عالمنا المثير.
 -1دولة تعتقل حمامة تجسس����ت
لصالح دولة أخري -::
ألقت الس����لطات الهندي����ة القبض
عل����ى «حمام����ة» مش����كوك أنها
مرسلة للتجسس لصالح باكستان،
حاملة رس����الة في قدميها وسلكاً
يشبه جهاز تجسس صغير.
وقال����ت الس����لطات إن الحمام����ة
رص����دت على مقربة م����ن الحدود
الباكستانية ،تحمل عالمات تشير
إلى عنوان ورقم هاتف ،وبفحص
المحققي����ن للغة الت����ي كتبت بها
الرسالة تبين أنها باللغة األوردو،
اللغة الرس����مية لباكستان ،والرقم
يعود لرقم هاتف باكستاني.
وقد عثر على الحمامة طفل عمره
 14عاماً في قرية منوال على بعد
 4كيلومتر من الحدود الباكستانية
الهندي����ة ،وقالت الس����لطات إنها
لم تجد أي رس����الة س����لبية ،لكنها
تحفظ����ت على الحمامة ،بحس����ب
موقع ميرور البريطاني.
 -2شابة مخطوبة فسخت خطبتها
م����ن خطيبه����ا ألن����ه ال يملك دفع
فاتورة الطعام -::
وقعت مش����ادة كالمية مؤخرا بين
شابة وشاب تبين أنهما مخطوبان
في أحد مطاعم عمان على فاتورة
المطعم ،وقال ش����هود عيان كانوا
في المطعم وسمعوا صوتهم مرتفعاً
وهم يتش����اجرن أن الفتاة رفضت
أن تدفع الفاتورة التي تبلغ قيمتها
 70دوالراً ،واتهمت الش����اب بأنه
عرف بأنها حصل����ت على راتبها
في العمل ويريد خطيبها استغاللها
في أن تدفع ثمن الطعام بدال منه.
وفيما يبدو فإن الشاب كان بالفعل
ال يملك قيمة الفات����ورة ،وفوجئ
برق����م الفاتورة مرتف����ع ،ولم يكن
يهدف إلى اس����تغالل خطيبته كما
تدع����ي عليه  ،ولم ي����در ما يفعل

س����وى االس����تنجاد به����ا .وعلى
أي����ة حالة ،وبحس����ب الش����هود،
فق����د حصلت مش����ادة كالمية بين
الخطيبين لعدم قدرة الش����اب على
دفع فاتورة الطع����ام الذي تناواله
والبالغ����ة قيمت����ه  50ديناراً (70
دوالراً ) ،ليطل����ب من خطيبته دفع
المبلغ عل����ى أن ي����رده لها خالل
األيام المقبل����ة ،لكن الفتاة رفضت
دفع الفاتورة العتقادها بأنه يمتلك
المبلغ ألنه بخيل وطمع في راتبها
بحكم أنها موظفة.
ووجهت الفت����اة كالم����اً لخطيبها
بصوت مرتفع وعلى مس����مع من
الحاضري����ن ،حيث قال����ت ( :ليه
عزمتني على الغداء وأنت ما معك
وال غيرت رأيك بعد ما عرفت إني
أخذت الراتب) ،وانتهت المشاجرة
بخلع الفتاة دبلتها ووضعتها على
الطاول����ة أمام خطيبه����ا الذي بقي
صامتاً طوال فترة غضب الفتاة ثم
انصرف.
 -3س����عودي يطلق زوجته بعد أن
وضعت الزهور على رأسها::
طل����ق س����عودي زوجت����ه بعد أن
وضعت بعض الزهور على رأسها
في تقليد اجتماع����ي معروف منذ
القدم.
وذكر موقع ( ص����دى اإلخباري )
أن الزوج التقى م����ع احد زمالئه
القدام����ى عل����ى مقاعد الدراس����ة
وخالل تبادل الحديث مازحه زميله
بطلب يد الفتاة صاحبة ( الزهور )
الت����ي ترافقه ،العتقاده أنها ابنته.
وهو ما تس����بب لل����زوج في حرج
ش����ديد ووجد نفسه غير قادر على
تصحيح الموق����ف أمام زميله مما
دفعه إل����ى قطع الحدي����ث واتهام
زوجت����ه بلف����ت انتب����اه اآلخرين
نحوهما بتعمد وضع الزهور دون
أن تضع لوجوده أي اعتبار ،االتهام
الذي اغضب الزوجة التي وصفته
بالمعتل نفسياً وانه ال يمتلك الثقة
في نفسه وال باآلخرين .
وانته����ى الخ��ل�اف الش����ديد بين
الزوجين إل����ى الطالق على الرغم
م����ن المح����اوالت الحثيث����ة لألهل
في الصلح بينهما ،ولكن تمس����ك
الزوج����ة بدد كل تل����ك المحاوالت
بالفشل .
 -4فندق ياباني يؤجر غرفا للبكاء
للنساء فقط -::
أعل����ن مؤخرا فندق ( ميتس����وي
جاردن يوتس����ويا ) في العاصمة
الياباني����ة طوكيو ،ع����ن افتتاحه
لخدمة غريبة ،فق����د أعلن الناطق
الرسمي باس����م الفندق عن إطالق
خدم����ة وهي تخصي����ص ( غرف
للب����كاء للس����يدات الراغب����ات في
التنفيس عن أنفسهن ،ومساعدتهن
في مقاومة االكتئاب ).
ويبلغ إيج����ار الغرفة الواحدة 10
آالف ين ياباني ،أي ما يعادل 80
دوالرا خالل فترة عرض خاصة.

ويعرض الفندق ف����ي هذه الغرف
المخصصة لبكاء النساء  12فيلماً
مثيرا للشجن مثل األفالم اآلتية
 -1فيلم فوريست غامب Forest
Gump
 -2الفيل����م الياباني قص����ة الكلبة
ماري وجرائها الثالث» A Tale
Of Mari And Three
 Puppiesوه����ي قص����ة كلبة
وجرائها نجوا من زلزال شويتسو
 ،Chuetsuوغيره����ا من أفالم
أخري
وذلك لمساعدة النساء في التنفيس
العاطفي.
ويق����دم الفن����دق في ه����ذه الغرف
منادي����ل ورقية أكث����ر نعومة من
قم����اش الحري����ر كم����ا تجهز هذه
الغ����رف الغريبة في ه����ذه الفنادق
بأغطية س����رير دافئة وذلك لمزيد
من الراحة وال����دفء حول الرقبة
خاصة في فصل الشتاء
ولم يعلن الفندق عما إذا كان سيعد
غرفا خاص����ة بب����كاء الرجال في
المستقبل القريب !
 -5ام����رأة تهرب طف����ل عمره 8
سنوات من دولة ساحل العاج إلى
دولة إس����بانيا داخل حقيبة س����فر
كبيرة
تمكن����ت امرأة من تهريب طفل في
الثامنة من العمر إلى إس����بانيا من
س����احل العاج داخل حقيبة س����فر،
وقالت الش����رطة اإلس����بانية التي
قبض����ت علي ه����ذه الم����رأة التي
انتزع����ت الرحمة من قلبها ما يلي
في البداية الحظ الحراس امرأة بدا
عليها مالم����ح الغضب وهي تقف
في خط االنتظار لعبور الحدود إلى
مدينة س����بتة ،المقاطعة االسبانية
الواقعة في ش����مال أفريقيا بالقرب
من المغرب .وقد اش����تبه الحراس
بتهريبه����ا مخدرات ف����ي الحقيبة
التي تحملها.
وعندما فتح المسئولون الحقيبة،
ظه����ر منها طفل ،قال لهم إنه يبلغ
ثماني����ة أع����وام وأنه من س����احل
العاج.
 -6طرد األموات من قبورهم لعدم
تسديد أجرة القبور!
حدث في دولة جواتيماال هذا العمل
حيث يس����ود حالة من الفقر هناك
وأهال����ي الموتى ال يس����تطيعون
تس����ديد قيمة رس����وم اس����تخدام
القبور.وقد تم اس����تخراج جثة من
أحد القب����ور تم إخراجها من القبر
ف����ي جواتيم����اال وإس����نادها على
الحائط تمهيدا لق����دوم أهل الميت
الس����تردادها  .حيث يقوم موظفي
البلدي����ة ف����ي العاصم����ة بإخراج
الموتى من قبورهم لعدم تس����ديد
أهاليهم لرس����وم القب����ر و وضع
بيانات تعريف لكل جثة ثم وضعها
في قب����ر جماعي بانتظ����ار أهالي
الموتى الستردادها.
 -7دولة ال يعيش فيها إال الرجال

فقط ؟
كلّما س����افر المرء ،شاهد غرائب
وعجائ����ب ف����ي دول العال����م تثير
الدهشة واالستغراب .ولكن ،دائماً
م����ا يكون هن����اك أمور ف����ي دول
العال����م ،ال تخطر عل����ى بال أحد،
ومنها تلك الدول����ة التي ال يعيش
فيها إال الرجال.
حيث يعيش فيه����ا ( رهبان طائفة
األرثوذوك����س اليونانيين ) وتقع
تل����ك الدولة على جب����ل ( اتوس )
في ش����به جزيرة جبلية صخرية،
وتبلغ مس����احتها حوالي ً 40
ميال
ف����ي اليونان ،بالق����رب من «بحر
إيجة».
وم����ن الطري����ف أن����ه ت����م تحريم
دخول اإلناث في تلك الدولة ش����به
المس����تقلة ،أو التس����لل إليها من
بعيد ،وحت����ى إن كانت تلك األنثى
من الحيوانات! ذلك حتى ال تدنس
هذه األرض المقدس����ة ،بحس����ب
ما يعتقد الرهبان الذين يعيش����ون
فيها.
ويعتقد هؤالء الرهبان أن «مريم
العذراء» قد وط����أت هذه األرض
في قدي����م الزمان ،ولذل����ك فأنهم
يحاول����ون المحافظة عليها وعلى
قدس����يتها دون أن تطأها قدم أنثى
أخرى.
 -8رج����ل يكت����ب ف����ي األوراق
الرس����مية المهنة تاجر ممنوعات
-::
فاجأ الش����اب األمريك����ي روبرت
ّ
المحققين في
فيليبس  25عام����اً،
والية فلوريدا ،حي����ن كتب مهنته
ف����ي األوراق الرس����مية «تاج����ر
مخدرات».
وحس����ب وكال����ة ( يو ب����ي آي )
األمريكية ،فقد ألقت الش����رطة في
مقاطعة
( بال����م بيت����ش ) القب����ض عل����ى
فيليبس ،الثالث����اء الماضي ،وذلك
ً
حين كان يقود س� ً
مسروقة،
���يارة
تع ّرف عليها قائد شرطة المقاطعة
في أثناء مروره على الطريق.
وفي الحال ،ت ّم اس����تدعاء عد ٍد من
س����يارات الش����رطة لمطاردته؛ ما
اضطر فيليبس إلى ترك الس����يارة
ً
محاوال
ودخول مح����ل لبيع الهدايا
اله����رب ،لكن����ه ُفوج����ئ بالكالب
البوليسية تنتظره عند باب الخروج
الخلفي ،حيث ألقي القبض عليه.
وفي أثن����اء التحقي����ق معه ،كتب
فيليب����س مهنت����ه ف����ي األوراق
الرسمية «تاجر مخدرات».
وأضاف����ت الوكال����ة :إن لفيليبس
س� ً
���جال إجرامي����اً حاف��ل�ا ،حي����ث
ألق����ي القب����ض علي����ه عش����رات
المرات بتهمة الس����رقة واالتجار
بالمخدرات ،وقضى في الس����جن
 10أش����هر في عام����ي  2011و
1012م.
 -9أشجار تولّد الكهرباء!
اخت����رع فري����ق م����ن العلم����اء

ƖưÈ ƀƿƲƯƹƵźƤƿƲƯ
يحك���ى أن ( ال���واوي ) خ���رج
صباح ي���وم جائعا يفتش له عن
طعام  .فرأى ديكا س���مينا على
س���طح أحد المن���ازل  .فقال له
(ال���واوي )  ( :اهلل يس���اعدك
إتفض���ل إنزل )  .فق���ال الديك :
ُ
ش���نو مَا متريگ ؟) .
(شعندك
(ولك إنت
فق���ال ( ال���واوي ) ُ :
تظل بها العقل ؟ إنت ماس���معت
السلطان نادى باألمان في جميع
البُلدان فاجتم���ع القط بالجرذان
واألس���د بالغ���زالن والوح���ش
باإلنس���ان (وهذا بحلگي فرمان
الس���لطان ؟) .وفي هذه األثناء
ظه���رت بع���ض كالب الصيد ،
وه���ي تنبح م���ن بعي���د  ،فلما
س���مع ( الواوي ) نباحها أطلق

س���اقيه للريح فص���اح به الديك
(:أب���و الويو راويه���م الفرمان
الس���لطان)  .فقال ( الواوي
مَال ُ
) وهو الي���زال يركض  ( :ولك
يافرمان يَاس���لطان ؟ ( من يقره
ومن يس���مع ؟ ).قبل ايام قرأت
حوارا للفنانة والراقصة ماليين
 ,وشاهدت بين السطور العجب
( ومن البداية االسم تزوير واهلل
اليعلم شسمه الحقيقي ) ,اغلب
المتابعين لهذه الراقصة يعرفون
الكثير عنها ولكني اليوم احاول
توضيح بع���ض الحقائق الغائبة
عن ذاكرة العراقيين  ,في البداية
هي راقصة غجرية وفتاة اعالن
ومن ث���م وبقدرة ق���ادر اعتلت
المس���رح ايام ( عدي من جان
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ش���ايخ بيه ) في مسرحية العالم
في ليلة للمخرج العمالق محسن
الع���زاوي ( وأكي���د موصي���ن
الجماع���ة عليه من فوك) ,وهي
التي كانت تحي الليالي الحمراء
برقصاته���ا المثيرة والش���اهد
على ذل���ك قيام ع���دي باطالق
عيارات نارية على عمه وطبان
التكريتي واصابه في ساقه اثناء
حفلة ماليي���ن والمطرب الراحل
ري���اض احمد في اح���د البيوت
الخاصة ف���ي منطقة الدورة وقد
انتشر خبر هذه الحادثة وعرف
الجميع ع���ن تفاصيلها ,وكانت
حينها تأتي إلى الحفالت متخفية
إما في س���يارة كوس���تر أو مع
نس���اء حت���ى ال يتع���رف عليها

عبد العزيز فرج عزو
والمهندس����ين والباحثين في دولة
فرنس����ا مؤخرا ش����جرة صناعية
لديه����ا الق����درة على تولي����د طاقة
الكهرب����اء ،م����ن خالل ش����فرات
صغي����رة موجودة داخ����ل أوراقها
الصناعية ،تحول من خاللها طاقة
الرياح إلى كهرباء.
واس����توحى مؤس����س الش����ركة
الفرنس����ية الفيير ،جيروم ميشود
الفيير  ،هذه الفكرة أثناء مشاهدته
ألوراق ش����جرة كان����ت تتماي����ل،
بالرغم من ع����دم وجود رياح في
ذلك اليوم.
وتستطيع الشجرة ،وفقا لصانعها،
أن تولّ����د كهرباء لمدة تبلغ ضعف
عدد األيام الت����ي يمكن أن يولدها
محرك عادي يعم����ل بقوة الريح،
نتيجة اعتمادها على عدد كبير من
األوراق االصطناعية.
وتبلغ تكلفة شراء الشجرة الواحدة
 23.5ألف يورو م����ا يعادل نحو
 29ألف دوالر .وتس����عى ش����ركة
الفيير لتسويقها خالل عام 2015
الجاري.
 -10تفخيخ الطيور وجعلها قنابل
مدمرة -:::
اكتش����فت الش����رطة ف����ي دول����ة
أفغانس����تان مؤخرا طيور مفخخة
وقامت بتفكي����ك قنبلة زرعت في
جس����د طائر ( الحم����ام ) في إقليم
فارياب ش����مال البالد ،الذي يعاني
م����ن الهجم����ات االنتحاري����ة التي
تشنها حركة ( طالبان اإلرهابية )
ووفقاً لمص����ادر أمنية فإن الطائر
المريب ( الحمام ) كان يحوم فوق
نقطة تفتيش تابعة للشرطة عندما
بدأت الشرطة متابعته.
وقال الضاب����ط األفغاني عبد النبي
إلهام ،بحسب ما نقلت عنه شبكة
( إن بي س����ي نيوز)  ،إن عناصر
الشرطة الحظت وجود ( هوائي )
مثبت على ظه����ر الطائر ،فقرروا
إطالق النار علي����ه ،إال أنه انفجر
وتناثرت قطع معدنية من جسده.
وأضاف إله����ام أنه بفحص المواد
المتناثرة ،تم اكتشاف شيء أشبه
بجه����از «جي ب����ي إس »GPS
وكامي����را صغي����رة ،مضيف����اً أنها
الم����رة األولى الت����ي تواجه فيها
الش����رطة األفغانية مثل هذا النوع
من القنابل.
وتزايدت الهجم����ات الدامية التي
يش����نها مقاتلو حرك����ة «طالبان»
في أفغانستان بينما تستمر القوات
األجنبية في االنس����حاب بعد أكثر
من عقد على
 -11قطط تس����تخدم ف����ي تهريب
الهيروين
ابتك����ر تج����ار المخدرات وس����ائل
مختلفة من أجل نقل المخدرات من
دولة إلى ألخرى.
فقد ابتكر مواطن من دولة جنوب
إفريقي����ا اس����مه ( س����كوت باركر
) طريق����ة فريدة لنق����ل الهيروين
إل����ى بريطاني����ا وقد أخف����ى تاجر
المخدرات
( بارك����ر ) أكي����اس م����ن مخ����در
الهيروين بقيمة مليون يورو ،وقد
قام بوضعه����ا في قفص مخصص
لنقل القطط ،وم����ع ذلك لم يتمكن
من اجتياز جمارك الحدود.
وقد صادر موظف����و الجمارك في
مطار هيثرو بلن����دن ثالثة أقفاص
م����ع القطط كان����ت مخفي����ة فيها
بصورة جيدة أكياس بالس����تيكية
محتوية عل����ى الهيروين وقد تبين
أن باركر يحمل جنس����ية المملكة
إضاف����ة الى جنس����ية دولة جنوب
إفريقيا ،لذلك اعتقل مباش����رة في
المطار ،وأحيل للتحقيق وحبسه .
وإلى اللقاء إن شاء اهلل تعالى في
مقاالت وأخب����ار جديدة في عالمنا
الغريب الذي نعيشه .

ŚǀƬƘƫřšŚŝŚŴŤƳǃřŠǀƋƺƠƯƵřřřřřřŚŞƿŏ
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أحمد الشحماني
بودي الدخول الى المكتبة العالمية للمفردات
الساخرة ألستعير المفردة العبعوبية الساخرة
(أيباااااه) والقيها في “مضارب بني عبس”
(مفوضية األنتخاب���ات العليا ألفجر عبعوبة
جديدة مع األحتف���اظ الكامل لملكية وحقوق
المفردة العبعوبية (أيباااااااااه) التي اطلقها
نعي���م عبعوب ,وعبعوب كم���ا هو معروف
للقاصي والداني من الش���خصيات العراقية
المثيرة للجدل وربما تجاوزت حدود شهرته
لتصل الى بلدان اجنبي���ة من خالل مفردته
الساخرة (أيباااااااه) بتمديد األلف قبل الهاء
ليص���ل طولها الى حوال���ي  2كم والتي بال
ش���ك ّ
أقضت مضاجع الحاسدين والمتطفلين
في علم الخدم���ات البلدية للعاصمة الحبيبة
بغداد!. . . .
وعبعوب ايضاً من الش���خصيات الوس���يمة
وه���ذا أمر بال منازع وال يختلف عليه اثنين
ولهذا تجاوزت شهرته حدود الوطن واصبح
من المنافس���ين للش���خصية األس���طورية
الفلوكلورية األس���بانية (دون جوان) وهذا
ما جعله يس���رق أضواء الشهرة دوليا حتى
انه لعمري باتت جميع النس���وة األوربيات
الش���ابات يتصيّ���دن الفرص���ة لألرتماء في
احضان عبعوب والتق���اط عدداً من الصور
التذكارية! . . .
من الجدي���ر بالذك���ر ,ان كلم���ات عبعوب
الساخرة وش���خصيته الوس���يمة وشعبيته
الكبيرة زادت من حدة منافس���يه ومبغضيه
وجعلت من الحس���اد ان يلقوا بشباك حقدهم
وكراهيته���م ألبعاده من منصبه واس���قاطه
سياس���يا“ ,ومن الكراهية والحقد ما قتل”
!..
ولكي نربط العالقة الجدلية بين “ايبااااااه”
المف���ردة العبعوبية الس���اخرة “ومفوضية
األنتخابات العليا ومجلس القضاء األعلى”
 .أقول:
يا لسخرية القدر !. . .
من المضحك جداً ,والمثير للسخرية جداً ,هو
ما تتناقله وسائل األعالم من جدل واتهامات
وأخبار متس���ارعة بين مفوضية األنتخابات
العليا ومش���عان الجبوري وشجارات داخل
قب���ة البرلم���ان العراقي بخص���وص اتهام
مش���عان الجبوري بتزوير شهادة الدراسة
األعدادية.
الس���ؤال ال���ذي يطرح نفس���ه :أي���ن كنتم
يا “مض���ارب بن���ي عبس” ي���ا مفوضية
األنتخابات العليا ويا مجلس القضاء األعلى
ويا أعضاء سياس���ي البرلمان وسياس���ي
األحزاب األخرى طوال الفترة الماضية التي

سبقت األنتخابات . . .؟!
ص���ح النوم  . .هل النوم العميق والس���بات
الطوي���ل أنس���اكم واجباتك���م القانوني���ة
والدستورية واألخالقية أم ان موسم التكاثر
أنته���ى ورجعت الطيور الى ش���واطئها بعد
رحلة مضنية . .؟!
يا ترى هل هي صحوة مفوضية األنتخابات
العليا أم نهاي���ة زواج المصالح الكاثوليكي
. .؟!
ربما انتم محقون في ذلك ,لماذا التس���رع .
. .؟
ي���ا عم���ي واهلل بعد وق���ت It’s too . . .
early
األردن البل���د الصغي���ر بمس���احته والقليل
بم���وارده ,لكنه البلد الكبير بقوانينه ونظمه
ودس���توره ونزاه���ة قض���اءه واخالقي���ة
مؤسسات دوائره األنتخابية ! . .
أيها السياس���يون  . .أدعوك���م ان تتعلموا
مهنة السياسة بشكل حاذق وتتعلموا اخالق
السياس���ة قبل ان تدخلوا ملعب السياس���ة
وتجلسوا في قبة البرلمان ! . .
ولو ان���ا على يقين بأن العملية السياس���ية
في العراق س���تبقى عرج���اء ومتذبذبة الى
ان يشاء اهلل ,وس���تبقى بضاعة السياسين
رائجة ومربحة ولها اسواقها كما المخدرات
لها اس���واقها وزبائنه���ا وروادها من خلف
الكواليس !. . .
أيها الساسيون  . . .هنالك ايضاً سؤال يلوح
في األفق :كم م���رة قضيّتم ليالي األنس في
عمان  . .؟!
ألم تتعلموا دروس���ا من قوانين األردن في
التعاطي مع السياسة وكيفية احترام قوانين
القض���اء وعدم المجاملة ف���ي القضايا التي
تهم مصلحة الوطن والمواطن؟

ŚƸǀŝƱŚƠƬţŚƸǀƬƗƞƿŚų

أخوتي أخواتي في الداخل والش���تات
أمس���يكم بالقداح وأس���تميحكم األنتباه
فأنا خائ���ف عليكم من المرض والقهر
ثم اإلنبطاح علي س���رير الموت دون
أكمال رس���التكم ف���ي التقلي���د واألكل
وأخ���راج الغ���ازات من البط���ن  ,فمع
ما أرى من تهويل وعويل وحش���رجه
تطيح بالجبال
أراكم تنشرون أخبار تأخذونها من كل
ناعق دون تمعن و إدراك لتبثوها على
فضاء (السوشيال ميديا) لتصير أخبار

أحد ,وتعزي االسباب اليوم وفي
الح���وار الى كثرة المشاكس���ات
والتعليقات الجارحة التي يطلقها
البعض دون أية مراعاة لمشاعر
اآلخري���ن ( ,عمي عل���ى كيفج
ماليي���ن طيحينه ش���ويه  ,,هي
جدي���دة عليج لوب���س للجماعة
ح�ل�ال ).وف���ي اغلب االس���ئلة
الواضحة يك���ون هناك الجواب
ومنه���ا مثال على س���بيل المثال
الالحصر  .أين ذهبت بعد مغادرة
الع���راق وه���ل خرج���ت بصفة
هربت؟ .هل أحييت
رس���مية أم
ِ
إح���دى حفالت النظ���ام المقبور
وكي���ف كان���وا يتصرف���ون مع
المبدعين؟ البعض يطلق شائعات
عن زواج ماليين في فترة النظام

الس���ابق من احد المس���ؤولين
وأن له���ا طف�ل�ا منه؟.ومن هنا
الداع ان نتع���رف على االجوبة
وماليي���ن الت���ي قص���دت لبنان
في التس���عينات برفقة شقيقتها
جوانا( وهم االسم مشكوك بيه )
اللتان ش ّكلتا ثنائي رقص شرقي
وعرفتا بجوانا وماليين ،وكانتا
ترقصان في مطعم أوتار الذوق.
فالقضية واضحة والتحتاج الى
فراس���ة وكما يقال ( الس���كوت
عالمة الرضى ) .واليوم تعيش
في مدينة الضب���اب ( اهلل يرحم
ايام المسلسالت البدوية والردح
بالكليب���ات الغنائي���ة واالعراس
ومنطقة الكمالي���ة ) .وكعادتها
قناة الش���رقية التي تس���تقطب

محسن لفته اجلنابي

فتكون أبشع من الطلقات والمفخخات
السائدة
حبايبي الغوالي أعلموا وأنتم العارفين
بأن وس���ائل األعالم ص���ار أغلبها من
صن���ف الزومب���ي المعض���وض فحق
(أدور أعلى
عليه���م قول صبيحه ذياب ّ
الص���دك ياناس ضاع وبعد وين ألگاه)
وعلي���ه فأن کل خبر ي���رد خصوصا”
ع���ن الع���راق عليك���م أن تقلبوه على
س���بعين وجه لتعرفوا من الذي ص ّرح
به أو نش���ره وماخلفه م���ن الغايات ،

احمد سلمان حسني ال لكتاب

اغل���ب مداحي النظام الس���ابق
سارعت الى اناطة ادوار تمثيلة
واستعراضية الى فنانة اغاني (
الطره طاره وشعر شعر ) ومنها
مسلسل دولة الرئيس وفلم هندي
.وهي اليوم تعشق ركوب الخيل
وتمارس الرياضة ( ومونس���ه
الجالي���ة العراقيةبه���ز االرداف
بالعافيه عليهم ) ,تحت ش���عار
احياء الفن الفلكلوري العراقي (
ومن يقره ومن يسمَع؟).

ألم تتعملوا ولو مرة واحدة كيف تكونوا أُمناء
في تأدية واجباتكم القانونية والدس���تورية
والوطنية المقدسة  . .؟
اذن بماذا أنتم فالحون  . .؟!
بالفوض���ى العارمة والش���جارات داخل قبة
البرلمان ؟
بالقرارات األرتجالية المتضاربة والمتناقضة
مع وعودكم ؟
بالخدمات التي باتت حالة استثناثية أو كأنها
حلم منتصف ليلة صيف؟
بالكهرباء التي اصبحت في خبر كان وهربت
كما اللصوص مع أخوات كان؟
أم بقهقهاتكم وانتم تتراقصون على جراحات
امهات وضحايا سبايكر . .؟!
بماذا أنتم فالحون . . .؟!
ً
مسؤوال عن تلك الـ (الربما) .
ربما ولس���ت
 .ربما لسان حال مفوضية األنتخابات العليا
ومجل���س القضاء األعلى ب���دأ يردد صدى
أغنية التونس���ية الرومانس���ية حد الجنون
“أمينة فاخت” في اغنيتها الشهيرة ( توك
تجي  ). . .وربما هم تأثروا بالمقطع المؤلم
حد البكاء:
“خاي���ف عل���ى روح���ي  . . .م���ن صحوة
جروحي” ! . .
أذا كنتم هكذا “يا بعد عيني” فشكراً ألمينة
فاخت ألنها ايقضت فيكم ً
قليال من ضمائركم
التي نسيتموها خارج قبة برلمان المصالح
وجعلتكم تس���تفيقوا من سباتكم ,ولكن لتكن
صحوتكم م���ع جميع ملفات الفس���اد بكافة
عناوينها ,واش���كالها ,والوانها ,واحجامها,
وال تنسوا اسعارها ايضاً! . .
فالتسعيرة في داخل قبة البرلمان تختلف بال
شك عن التسعيرة خارج قبة البرلمان ! . .
وال تنسوا قهوتكم الليلة !. . .

وعليكم مع هذا الشذوذ أن تركزوا على
المص���در بالتمعن أكثر في كل مايصدر
من خبر  ,أتصلوا بصديق أو أستعينوا
بالجمهور عل���ى أن يكون األخير غير
مصاب ب���داء الذئب األحمر  ,أقصد أن
اليك���ون من أغبي���اء الفوضى وال من
مطايا السياس���ة المعاص���رة الفاجرة
 ,س���أختصر األمر لكم بمش���هد حصل
أمامي لتكونوا بالصورة :
خرجت مرة بمشوار وعدت بعد حوالي
س���اعة فوجدت في مدخل الحي الذي
أقطنه تجمع للناس فسألتهم:
 خيركم خو ماكو شي !فأجابوا بوثبة رجل واحد :
 داع���ش طبت للحي وذبحت عش���رأشخاص!
وبعد أن وصلت عرفت أن هناك جريمة
قت���ل لش���خصين حصلت بس���بب كره
النسوان!
وعليه فأن تدخين الس���جائر أفضل من
حري���ق القلب بس���بب نش���ر و تهويل
األخبار فأنا أعرف شخص عمّر لمائة
وتسعة أعوام وكان يدخن طوال حياته
في اليوم علبتي دخان
فاألخب���ار المقرفة ص���ارت اليوم هي
الس���بب الرئيس���ي ألم���راض القلب
والسرطان  ..سالمين أخوان.

