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العدد 2417 :

صديقي الذي ( طاب َ ْت ل ُه َ
الك ْعدة )
امين يونس
األديب الفنزويلي « ليون فبريس
كت���ب المقطوع���ة
كوردي���رو «
َ
ال ُمعِّبرة أدناه :
َن ال َدور لي َ
(  -على م ْ
ُقطع رأس ُه ؟
ُ
َ
الملك في َقلَق .
سأل
ُ
* أنتم ياصاح���ب الجاللة  .أجاب ُه
الوزي ُر في ِعناية .
 وم َْن أعطى أمراً كهذا ؟
* أن ُتم نفس ُكم ياموالي  ..وأوامر ُكم
ٌ
قوانين في
ياجالل���ة المَلك  ،ه���ي
هذه المملَكة .
 متى ُح ِد َد ْت ساعة اإلعدام ؟* في الساعة الثانية عشر ُظهراً ،
وتمضي اآلن الدقيقة األخيرة .
 هل بإمكان���ي أن أقول كلمة قبلان اموت ؟
* كال ياصاحب الجاللة .
 وم َْن حرمني من هذا اإلمتياز ؟
تحسباً أن
* أن ُتم نفس ُكم ياموالي ُ ..
السابق .
اليلغي أم ٌر جديد األمر
ِ

ƾƴƏƹƾƯřźů

امين يونس

رافد عالء الخزاعي
الس���ياف وتلك هي
 هل ذلك هو ّسقالة اإلعدام ؟
* نعم ياجاللة الملك .
ُ
سأسكت لألبد ؟
 إذن ..* وسيش ُكر ل ُكم شعب ُكم ذلك ! ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
أح ُد أصدقائ���ي  ،الذي لم أر ُه منذ
كان َ
م���دة طويلة َ ...
س���نوات
قبل
ٍ
دار معقولة
في
 ،يحلم أن يس���كن
ٍ
تتوف��� ُر فيه���ا أس���باب الراحة ..
ْ
وش���اءت الظروف  ،ان ُتتاح له ،
قصر
في
ة
لإلقام
،
ذهبي���ة
ُفرصة
ِ
ٍ
َ
ُ
ُ
مني���ف  ..لكن اش���ت ِرط علي ِه في
العَق���د  ،أن يُحافِظ على مُحتويات
ال���دار ويرع���ى الحديق���ة  ..وأن
وح ِد َد موع ٌد
تكون إقامت ُه مُؤقتة ُ ،
لخروج ِه ..
وألن��� ُه َ
كان مُتلهف���اً حينها  ،فلقد
ّوقَع على الشروط وأبدى موافقت ُه
عليها .

لك���ن  ..كما يبدو  ،فأن ُه تعَّو َد على
ْ
طابت
اإلقامة هناك  ،وكما يُقال «
ُ
س���معت أنه
ل��� ُه ال َكعدة «  .ولقد
يُحاول أن يبقى بش���تى الوس���ائل
والذرائع .
ً
ُ
ُ
ُحاول تمديد
ي
ه
أن
،
أيضا
س���معت
ِ
شروط
مُدة العقد  ،والموافقة على
ٍ
إضافي��� ٍة أخ���رى  ..وبالطبع فأن
صديقي القديم  ،ناد ٌم كما س���معت
 ،عل���ى قبول ِه بتلك الش���روط قبل
سنوات .
ولك���ن  ..ألن « َس���معي « ٌ
ثقيل
بعض الش���ئ  ،ف ُربم���ا تكون ُكل
ُجَرد
هذه األخبار التي سمعتها  ..م ّ
الص ّحة  ..واهللُ
أقاويل عارية عن ِ
أعلَم !.
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محمد الرطيان
()١
الرياضيات تق���ول :أقصر طريق بين نقطتين هو
الخط المستقيم.
والواقع الفاس���د يقول« :الطرق الملتوية» ..هي
األقصر ،واألسرع ،واألضمن لوصولك!
()٢
أراد أن يكتب :سوريا ،فكتب :روسيا
تبرأت اللغة العربية منه ،واحتجت آالت
الطباعة ً
خوفا من أن ُتنسب لها الخطيئة
كـ :خطأ مطبعي!
()٣
أكره عبارة «رضاكم هو هدفنا» ..وأش���ع ُر أنها
مخادعة!
والحقيقة :محفظة نقودك هي هدفنا.
()٤
عدم معاقبة اللص الكبير :دعوة لوالدة الكثير من
اللصوص الصغار!
()٥
الجهلة يظنون أن «الش���رف» ش���يء يقف عند
الجسد ..فقط!
()٦
من ألذ المأكوالت وأشهاها /العسل:
تصنعه نحلة صغيرة.
من أجمل الملبوسات وأغالها /الحرير:
تصنعه دودة صغيرة« ..دودة القز».
فلماذا تتصاغر نفسك؟!
()٧
مديحا لك
عبارة «عندك بُعد نظر» ستكون ً
عندما تأتيك من أي شخص ..شرط أن ال
يكون طبيب عيون!
()٨
قالت «المرآة» للشخص المتأنق أمامها:
أنا ال أخفي عيوبك ..أنت الذي ال تراها!
()٩
كل إنس���ان -ل���م ُت ّ
هذب���ه الحض���ارة أو يُروّضه
القانون -هو :مشروع «وحش»!
()١٠
كلماتك تصنع طباعك..
أو أن طباعك تنتقي كلماتك المناسبة.
أنت تشبه لغتك ،ولغتك لها نفس مالمحك.
()١١
جمي���ل أن تجرؤ على ق���ول (ال) عندما يجب أن
ُتقال.
األجمل أن تجرؤ على قول (نعم) عندما يجب أن
ُتقال ،دون أن تهتم بردة فعل جماهير الـ:ال !
()١٢
قال بصوت يرتجف:
رديني إليك..
إلي..
أو رديني ّ
ال تتركيني ً
واقفا في المنتصف .
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أكو فد مر ّي����ة عافها رجلها ..
فراحت على سيد حتى يرجعلهيا
..الس����يد طلب منها ان تجيبله
تمن ومرگ ووياها ديج مطبوخ
 ..وطل����ب منها ان يكون التمن
مفرگ����ع بالدهن الح����ر  ..على
اساس يعزم الجن حتى ياكلون
وي����اه  ..المرة م����ا چذبت خبر
جابتله الزقنبوت حتى يرجعلها
رجلها  ..السيد خمط جدر التمن
والمرگ والديچ وكعد بالظلمة
ياكل وطلب من المرة ان ترجع
للبيت ووعدها يرجعلها رجلها
 ..وش����اءت الصدف ان يرجع
الرجال للم����رة ويتصالحون ..
ورة فترة أجتي صديقة المرية
االول����ى حت����ى يرجعلها رجلها
الي عافها وطفر  ..الن المرية

االولى حچتله����ا على كرامات
السيد وشلون بسرعة رجعلها
رجلها ووصتها ان تاخذ وياها
جدر تمن بالدهن الحر والمرگة
ووياه����ن الديچ  ..الس����يد من
ش����اف الجدورة فقد  ..رأس����اً
خمطهن من المرية المگرودة
وبدا يكش����فهن وهو يردد وية
نفسه ( إن چان هاي مثل ذيج
 ...خوش مرگة وخوش ديچ )
يعني اذا جانت هاي المرة مثل
ذيچ القشمر فالسيد راح يشبع
تمن ومرگ وديوج زينة ..
تذكرت هذا المث����ل واني اتابع
االخبار الي����وم  ..الخبر االول
يك����ول انه جماعة إئتالف دولة
القان����ون بالبرلم����ان ه����ددوا
باالس����تقالة من مجلس النواب

اذا م����ا ينرف����ع اس����م كبيرهم
ال����ذي علمهم الفس����اد نوري
المالكي من تقرير لجنة سقوط
الموصل وال����ي ادانت زعيمهم
( االوح����د ) او مخت����ار العصر
مث����ل م����ا يحاللهم يس����موه ..
الخبر الثاني يكول انو اعضاء
مجلس القضاء االعلى رفضوا
باالجم����اع ( باهلل رك���� ّزوا على
س����الفة باالجم����ااااع ) رفضوا
طلب رئيسهم القاضي الغرگان
لح����د اذاناته بالفس����اد القاضي
المخض����رم مدح����ت المحمود
بأحالت����ه عل����ى التقاع����د الن
الس����ادة القضاة عليهم السالم
يگولون ان ( المصلحة العامة
) ( والعدالة ) في هذه المرحلة
تقتضي بقاء مدحت المهمود في

ان الحرمنة في االزمان الغابرة كانت
تعتبر مباهاة في الش���جاعة والفتوة
وهي مترسخة في العقليات االنسانية
من الطبيعة البدوية التطور السكاني
نحو حياة المدن واالستقرار والحياة
األمنة المحمية بقوة القانون .
وهك���ذا تكتن���ز الذاكرة االنس���انية
والش���عبية بحرامية ش���رفاء تضفي
عليهم القصة واالس���طورة البطولة
والرجولة ألن الغرض من حرمنتهم
نداء يدعو للتضامن
وسرقاتهم كان ً
والتكاف���ل االجتماعي الذي يراد منه
في النهاية الخي���ر للجميع وخاصة
الناس المعوزين من األهل واألقارب
بل هي تأكيد بأن للفقراء حق في مال
األغنيا ء .
فهذا الشاعر العربي صاحب المعلقات
الفريدة عنترة بن ش���داد العبس���ي
امتهن الغزو وس���رقة االبل والنوق
اكراما لحبيبته عبل���ة ومن اجل ان
ياخ���ذ مكانة مرموقة في قبيلته التي
كانت تنظر له عبدا لس���واد بش���رته
رغم انه ابن ش���داد من اسياد قبيلة
عبس من جاريته زبيبة ام ش���يبوب
ورغم فصاحة عنترة المتوارثة من
ابيه وعش���يرته وبطوالته المعروفة
فانهن لم يشفعن له من الفوز بعبلة
وقلبها.....وظل���ت قصت���ه تتداولها
الحكايات وافالم السينما لترسخ في
عقولنا ان الح���ب ممكن ان يفرض
من خالل البطولة والسرقة.
وهك���ذا ه���م الصعاليك الش���عراء
الذين امتهنوا الش���عر والغزو تحت
راي���ة انصار الفق���راء والمحتاجين
م���ن اموال الفق���راء ورغم ان كلمة
صعلوك تعني في اللغة بأنه الفقير
الذي اليملك المال الذي يساعده على
العي���ش وتحمل أعباء الحياة ,مؤكداً
أن ه���ذه اللفظة تج���اوزت دالالتها
اللغوية وأخذت معاني أخرى كقطاع
الط���رق الذي���ن يقوم���ون بعمليات
الس���لب والنه���ب من اج���ل تحقيق
االكتفاء لالخرين .
امتهن الصعاليك غزو القبائل بقصد
االخذ من االغنياء وإعطاء المنبوذين
أو الفقراء ،ولم يعترفوا بالمعاهدات
أو االتفاقيات بي���ن قبائلهم والقبائل
األخ���رى ما أدى إلى طردهم من قبل
قبائلهم ،وبالتالي عاشوا حياة ثورية

إشتعلت الحرائق في الشورجة،
وفي أسواق الجملة والمفرد في
بغداد الجدي���دة وفي مدن عدة،
وإشتعل ديوان الوقف السني ،ثم
قالت القائلة ،إنه حريق طائفي،
فهوالء ش���يعة متعصبون مروا
م���ن هنا كان���وا يرومون زيارة
مرقد إمامه���م الكاظم ،وعندما
عبروا جه���ة األعظمية وجدوا
ثأرهم في غرفة اإلستثمار السنية
ليحرقوها وتم إلقاء القبض على
عدد م���ن “الزعاطيط” بدعوى
الحرق الطائفي”.
وبعضهم لم يك���ن يعلم الواقعة
حي���ن أمس���ك به رج���ال األمن
وسجن ألسابيع ،ومنهم جاران
ل���ي كانا في تل���ك الزيارة فرح
أهلوه���م كثي���را لنجاتهم���ا من
اإلشتعال الطائفي.
في وزارة النفط العراقية إشتعلت
النيران في أحد األقس���ام ،وقال

وعند سرقته لكيس الطحين وجد ان
صاحب���ة المنزل قد اخف���ت حاجيتها
الثمنية وذهبها بين الطحين فما كان
من هذا الحرامي الشريف اال ان يعيد
الذهب والحاج���ات الثمنية الصحاب
الدار قائال ان الاس���رق اال مايكفيني
م���ن الطع���ام وهكذا تس���ير قصص
كثيرة ع���ن الصعالي���ك والحرامية
واخالقهم.....
ولكن ف���ي زمننا االغبر هذا ابتالئنا
اهلل بحرامية شذاذ اليخافونه وليس
لديه���م اخ�ل�اق س���رقوا م���ال البلد
ومقدرات���ه وهم ملتحون مس���بحين
الطمي���ن حاجين الى بيت���ه كل عام
والس���تنهم تنط���ق بال���ورع والدين
وهو منه���م ب���راء ولك���ن اليخلوا
زمننا االغبر م���ن حرامية وطنيون
مثل حرامينا هذا الذي س���اروي لكم
قصته وهو م���ن احدى احياء بغداد
وقد استهوائه برج لالتصاالت حديث
النصب غري���ب المنظر لبيت مؤجر
حديث���ا خاليا من الس���كان فقد دخل
حرامين���ا الوطني الغيور للمنزل بعد
ان تس���ور السياج ودلف عن طريق
فتحة التبريد ال���ى فناء المنزل وهو
يحاول ف���ك الجهاز وبرج االتصاالت
الحظ خرائط واعالم داعش���ية تفوق
االلفين علم مخزنة ف���ي احد اركان
المنزل واجه���زة اتصاالت مختلفة
وووو فبه���ت حرامينا وجلس برهة
يفكر متحيرا بين طلبته وامن الوطن
وخرج مس���رعا القرب مركز امني
مخبرا قصت���ه لضابطها الذكي الذي
تعامل مع الموق���ف بحرفية ووضع
البيت تح���ت المراقبة والقى القبض
على الش���بكة التي تدي���ره بالتتابع
وبعده���ا عاد الضابط بع���د التحقيق
االولي للحرامي الوطني الش���ريف
قال له ما اس���تهواك من هذا المنزل
لتس���رقه فهو حالل ل���ك واذهب به
مب���اركا ومنصورا.هكذا هو الوطن
محف���وظ ومح���روس م���ا زال لدينا
حرامية وطنيون وشرفاء وليتعلموا
منهم من سرق الوطن وباعه مفككا
بدون وزاع وضمير.

حجي راضي
مهامه رئيس����اً لمجلس القضاء
االعل����ى والمحكم����ة االتحادية
العلي����ا ..ر ّب����اط الس����الفة انو
سالفة جماعة المالكي وجماعة
مدح����ت المحمود تتش����ابه من
حيث الضحك على الش����عب ..
بس عليمن تعبر ؟ الش����عب مو
المري����ة العافها رجلها  ..والي
اس����تغلها السيد الدجال  ..وجه
التشابه بالحچاية انو ان چانوا
االثني����ن اقصد ن����واب المالكي
والقضاة ( المحترمين ) بهذي
القباح����ة  ..ففعال خوش مرگة
وخوش ديچ  ..بس هالمرة ما
راح ياكلهم الس����يد هني ومري
بس راح ياكلهم سم وزقنبوت
وراح توگف ال����م رگة والديچ
بزردومة  ..ويختنگ بيهن ..

ƽŵŚƴƿŜƘƄƫř
القائل ،إنه حريق أصاب قس���م
العقود واإلستثمارات ،وهو كالم
في النهاية يحت���اج الى توثيق،
ولجان للبحث والتقصي وكشف
الحقائق ،حيث يجئ هذا اإلشتعال
بعد أيام على النار التي أشعلها
العب���ادي في صفحة الفس���اد،
ويتحدث الناس عن حرائق ربما
ستش���تعل في وزارات ودوائر
أخرى مع الحملة التي تشن هذه
األيام على الفس���اد والمفسدين
الت���ي يقودها العب���ادي بتوجيه
وتسديد من مرجعية النجف.
العبادي يقول للمفسد ،إشتعلت
صفحتك.
بالتأكي���د فإن المعرك���ة طويلة
وقاس���ية ،وهن���اك وزراء
اليتمكن���ون م���ن لج���م حيتان
الفساد في وزاراتهم لمنعهم من
اإلستمرار في نهب المال العام،
وهوالء بدأوا يستشعرون الخطر

تح���ارب الفقر واالضطهاد وتس���عى
للتح���رر في ش���كله المتم���رد وهذه
الصبغة وجدنها في كل شعوب العالم
وقصصهم ع���ن صعاليكهم مثل تأبط
شرا وعروة بن الورد والشنقري و
روبن ه���ود وغيره وهي اصطبغتها
الح���ركات الثوري���ة الحديث���ة تحت
مسميات تحقيق العدالة االجتماعية
بقوة الس�ل�اح وس���ار على طريقها
الش���قاوات والفتوات والقبضايات
وغيره���م م���ن اش���داد الط���رق
والحارات.
واصطبغت أدبيات الصعاليك برؤيتهم
عن الحياة فج���اءت معظم قصائدهم
تحك���ي ع���ن ش���جاعتهم وقدرتهم
وتحديهم للمجتمع .وش���عرهم يمتاز
بقوة العاطفة وسعة الخيال وفيه من
الحكمة الش���يء الكثير وهكذا تكون
قصصهم وش���جاعتهم حديث الليالي
والمقاه���ي ومجال���س الس���مر لكي
يقت���دي بهم الش���باب الطامح الثائر
الباحث عن العدالة وسبل تطبيقها.
وفي هذا يقول الشاعر الصعلوك ابي
خراش الهذلي :
وإن���ي ألث���وي الجوع حت���ى يملني
***فيذهب لم يدنس ثيابي والجرمي
وأغتبق الماء القراح فأنتهي*** إذا
الزاد أمسى للمز لج ذا طعم
أرد ش���جاع البطن ق���د تعلمينه***
وأوثر غيري من عيالك بالطعم
مخاف���ة أن أحي���ا برغ���م وذلة***
وللموت خير من حياة على رغم
وهكذا كان الصعاليك وحرامية الزمن
الماضي يس���طرون بعض اللمحات
الفنية فه���ذا احد حرامية بغداد وهو
يس���طوا على بيتا من بيوتها االمنة
وفي بحث���ه عن الحاجات النفيس���ة
تمالء رائحة البامية المحفوظة فوق
الطباخ خياشيم ذائقته الشمية فيترك
طلبت���ه وينهمك بث���رد الخبز واكل
البامية بنهم وبعد ان اتم وجبته من
اهل الدار خرج منها خالي الوفاض
وعندما س���اله اصحاب���ه لماذا عدت
بخفي حنين قال لهم لقد اصبح بيننا
وبينهم زاد وملح وثريد بامية فكيف
بع���د تمتد يدي عل���ى اغراضهم....
وقصص كثيرة عن حرامي في زمن
الحص���ار االقتصادي كان متخصص
بسرقة الحصة التمونية من البيوت

هادي جلو مرعي

من فورة الشعب الذي صار يدرك
إنه ل���ن ينتصر مال���م يهب في
إنتفاضة ضد الفساد والمفسدين
ويس���تطيع ه���والء أن يجندوا

بعض المرتزقة ليقوموا بأفعال
دنيئة تستهدف المؤسسات التي
ه���ي ملك للش���عب ،لكن هوالء
ظنوها مل���كا للذي���ن خلفوهم،

ولم يكونوا يتصورون أن يأتي
اليوم الذي يحاسبون فيه بثورة
ش���عبية حقيقية ط���ال إنتظارها
حتى توهم المتوهمون إن سبات

الش���عب س���يطول لكنه لم يطل
والحمدهلل وطالهم وإحتوش���هم
من كل مكان.
نحن اليوم في مواجهة الحقيقة،
والذين س���رقوا ثروات العراق
ه���م ف���ي مواجهة قاس���ية مع
الحقيقة ،وم���ن العار تركهم بال
حساب والعقاب ومن العدل أن
يطالهم حكم الش���عب فهو حكم
ثوري ع���ادل ،وأجزم إن رئيس
ال���وزراء حيدر العب���ادي يحكم
بحكم الش���عب وهو حكم ثوري
فلو كان األمر منوطا بمس���ؤول
مهما عال شأنه ،فإنه لن يتحرك
في مواجهة الوحوش الكاس���رة
لكن الش���عب تحرك مثل بركان
جب���ار ..كان خامدا ف���أزاح في
طريقه كل شئ.
الشعب ينادي المفسد ،إشتعلت
صفحتك .

