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قانون تقاعد
خام برنت
عماد عبد اللطيف سالم

ِت ت ْ
���وك ْ
ِطلَ ْع ُ
تقاعد ؟ مو
أمّي تقول :يابه ش� َ
قابل راح
���نو
�
ش
.
���نة
صار عمرك  100س�
ِ
ُ
تاخذ تقاعد مال ديناصور !!.
أنا أق����ول  :واهلل َح ّقج  .بس إنتي إندعيللي
ح ّتى يشملني قانون تقاعد جديد راح يص ُدر
مع حزمة األصالحات الخامسة  ،وإسمه «
قان����ون تقاعد خام برن����ت «  .وهذا خوش
قانون  .بموجب ِه اذا ِص َع ْد سعر النفط ُ ،
ناخذ
خوش راتب  .واذا انخفض الس����عر  ..راح
إن َك ّدي .
أمّي تقول  :ال يابه اهلل الي َكولهه  .انشاء اهلل
ورا القصف الروس����ي « الثقيل «  ،يصعد
ويرج ْع براسنه
س����عر النفط « الخفيف « َ ،
خير  .إنته ب����س إطلَ ْع ُ
تقاعد  ،وأُخذني آني
وأهلك لتركيا  ،نعيش هناك ّ
بشقة مفروشة
التقاعد ّ
ُ
يكفينه  ،ويزيد .
 ،وراتب
َ
ْ
���تطردت أمّي  :بعدين يمكن مثل متكول
واس�
راح يج����ون ال����روس  ،ويقصفون  .وذوله
ُ
ِس .
ِس َرف ْ
عدهم خوش « بوتي����ن «  .يُرف ْ
ويقصف����ون بال وجع َكلُ����ب  .وآني متعودة
على قصف « ق����وات التحالف الدولي « ،
قص ْفهُم خوش قصف  ،و ّ
ميأذي هوايه
ألن ُ
ّ
ْ
ميجفل  ..و
 ،وحافظ����ه صوته زي����ن  ..و َ
ح ّب����اب !!! .انا أقول  :شخس����رانين ُيمّه .
لننتظر « الحزمة « الخامس����ة و نش����وف
 .ي َكولون هاي الخامس����ة خ����وش حزمة ،
وبيه����ه إصالحات « بُنيويّة «  .واذا ِطلع ْ
َت
َه ْم « كالوات «  ..وراهه ْإن ِه ْج .
َر يابه ؟
أمّي تقول  :إنته ليش تصير قش����م ْ
يا إصالح����ات « بُنيويّة «  ،وإحنه ماعدنه
ال س����يّارة « زب� ْ
���ل «  ،وال س����يّارة نجدة ،
ِِ
وال سيّارة اطفاء  ،وال سيّارة اسعاف  ،وال
سيّارة « أ ّم ّ
الدخان «.
أن����ا أقول  :ل َع���� ْد هاي هيّه ُي ّم����ه  .ما طول
ظلّمتيهه علينا  ،لعد َح ْضري َغ ْ
راض الدفنه
ّ
نهاج ْر  .ولتنسين الصابونه
مالتج  ..وخلي ِ
مال حص����ة التس����عينيات التموينية  ،هاي
الج َفن من عشرين سنة ..
الضامتهه ُبنص ِ
ألن إنتي متروحين ّ
ِج بيهه
للجنة إذا منغسل ْ
 .وآني م����ن باجر راح أق���� ّد ْم طلب التقاعد
نأج ْر ُش� ّ
���قة بأس����طنبول ،
 .و وراها نروح ّ
وعل����ى البحر ( ألن إنتي مش����ايفه البحر «
ش����و كبير « أبد  .وت َكولين الزم أشوفه َكبُل
م����ا أم����وت )  .واذا اهلل راد ُ
ياخ����ذ امانته ،
راح أد ِْفنِج باس����طنبول  ،وعـلى البحر  ،و
تتدلّلين ُيمّه .
أ ّم����ي تقول  :وإنته وي����ن راح تندفن يابه ؟
إنته هم جبير بالعُمر  .وي َكولون ذولة الكبار
بالعُمر  ،بس يطلعون تقاعد  ..يموتون .

أن����ا أقول  :آني اذا ام����وت راح اندف ْ
ِن لو بـ
« ه����اواي «  .لو بـ « ميونيخ «  .لو بـ «
سيبريا «.
أمّي تقول  :يابه لتخلّي بالي عليك،وخلّيني
أموت مرتاحة.هاي « ال َكبور « وين صايرة
؟
أنا أقول ُ :ي ّم����ه هاي مو « َكبور «  .هذي
بيوت بـ « ّ
الجنة «  .بيت َي ْم عمّي حس����ين
أوبام����ا  .وبيت َي ْم خالت����ي أنجيال ميركل .
وبيت َي ْم خالي فالديمير بوتين .
و عندم����ا تموتين يا أ ّم����ي  ..و تذهبين الى
ّ
الجن����ة  ،اندعيلل����ي أروح ي َْمهُم  .هذوله ال
ي َُذ ُّل عنده����م أحد  ..واليُظلُ����م معهُم أحد ..
بس شويّة أف َت ْح
ويشبهون « النجاشي « ْ ..
 .هذوله ي َْمهُم الواحد يموت ّ
مناه  ..و يندفِن
ّ
نح ِرك اذا ماعنده فلوس الدفنة
من����اه  ..لو ِي ِ
ْ
ّ
ّ
َ
ُ
 .وال����كل تروح لـ « الجن����ة « كبَل  ..بدون
« ِج َف� ْ
حصة
���ن «  ..وبدون صابون����ة مال ّ
مستلميهه بالتسعينيّات .
هاي الصابونة اللي ْ
ماتت ريحتهه قبل 25
سنة َ ..
وإحن ْه بعدنه عايشين !!!! .

فت���رة ال تتج���اوز إال ث�ل�اث ايام
والطيران الروس���ي يضرب بقوة
المواق���ع االرهابي���ة والعصابات
االجرامي���ة في س���وريا ثالث ايام
س���معنا فيها التحلي�ل�ات وارتفاع
االص���وات وأص���وات الش���جب
واالستنكار من قبل التحالف الدولي
الغرب���ي االمريكي ومن قبل بعض
الدول العربية واإلقليمية لروس���يا
وه���ي تتعام���ل مع تل���ك االهداف
بحرفية وبدقة ق���ل نظيرها ,,وفي
الوق���ت عين���ه تق���دم للعالم صور
ورس���ائل في هذه الفترة القصيرة
وتكش���ف الكثير من المس���تورات
اكثر مما قدم���ه تحالف  70دولة
في غضون س���نة تقريبا وعشرة
آالف طلع���ة جوي���ة ..قد يس���يطر
علي���ك وفجأة صداع ش���ديد وأنت
ت���رى ما قدمته روس���يا للعالم في
محاربة العصاب���ات االرهابية في
سوريا من جيش النصرة وداعش
وفل���ول القاعدة وبع���ض الفصائل
المناوئة للنظام هناك حتى تش���عر
أن االس���تغفال والضح���ك عل���ى
الذق���ون التي تفعل���ه امريكا على
هذه الش���عوب قد وص���ل الى حد
استحمار الناس هنا في هذه الدول
المغلوب على أمرها او لعلك تشعر
ايضا أن هذه المؤامرة التي تحاك
على اراضيك ماهي اال انتزاع من
ش���خصك كعربي او وطني عربي
كل معاني الفه���م والمعرفة والعلم
بمواضيع وإش���كاالت انت االقرب
له���ا او أن���ت االعرف به���ا لكن

فجأة تعترف لنفس���ك بأنك في واد
والالعبين الكب���ار اللذين يغررون
بك ويرسلون لك رسائل االطمئنان
في واد أخر هم وأفعالهم ورسائلهم
.بالتأكي���د اول ما يتبادر الى ذهنك
من سؤال أن التحالف الدولي التي
تقوده أمريكا وبمعية سبعين دولة
هو لمقاتل���ة داعش وأعادة الحياة
في س���وريا الى وضعه���ا لطبيعي
وأكي���د أن الس���ؤال عينه س���ينط
بوجه افكارك ويقول لك أن تحالف
روسيا وسوريا هو للغرض نفسه
وهذا بال ش���ك سيعطي لك الجواب
نعم وبال ش���ك .لكن لماذا اذن هذه
الهجمة الشرس���ة عل���ى التحرك
الروسي اذا كانت االهداف المعلنة
هي نفسها ؟ اليس الموضوع واحد
هو القضاء عل���ى االرهاب ؟لماذا
كل ه���ذا االنزعاج م���ن قبل الدول
العربية كالسعودية وقطر واالردن
واالمارات ؟ولماذا يس���تبدل الفرح
بالحزن والش���جب ولم���اذا أمريكا
وفرنسا وبريطانيا تعلن ان روسيا
تم���ادت جدا ف���ي حملتها هل يعقل
كل هذا الكالم اذا لم يكن هناك من
االسرار والمؤامرات الكبيرة التي
تحاك ضد س���وريا والعراق ايضا
ألغراض مش���بوهة لم تعلن عنها
ال ال���دول العربي���ة وال تلك الدول
القادم���ة من خلف البحار ..ثم ماذا
كانت تفع���ل أمريكا وأوربا والدول
العربية واإلقليمي���ة المتحالفة كل
هذه الفترة ولم���اذا قدمت وعملت
تحال���ف بكل ه���ذا الع���دد والهالة

االعالمي���ة اذا كانت روس���يا في
ثالث اي���ام فقط ووحده���ا وبدون
اي مش���اركة من اي دولة قوضت
وكسرت ش���وكة داعش وحطمت
حسب االخبار نصف القوة العددية
والجهوزية لتلك العصابات وجعلت
من تلك القوات تهرب الى العراق
والى تركيا والى مناطق آمنة ضنا
منه���ا انها لم تطال من قبل القوات
الروس���ية من الجو والسورية من
االرض .ه���ل روس���يا تتمتع بقوة
اس���تخباراتية وجوية وقتالية أكثر
من أمريكا أم ان روسيا لها تفوق
اكبر من الناحية العسكرية وقوتها
الجوية ضاربة اكثر من أمريكا أم
أن التح���رك العقائ���دي او التحرك
االنس���اني لروس���يا جعل���ت منها

العبادي واعاده امجاده,كذلك عمل
عل���ى دم���ج وزارات ال قيمة لها
بنظره كوزارة العلوم والتكنلوجيا
وضمها الى وزارة التعليم الواطي
واناط رأس���تها بحبيب المرجعيه
الشهرس���تاني,وهذا عم���ل جبار
قام ب���ه العب���ادي ووف���ر للدوله
ام���وال ولكن بالناق���ص ايضا,كما

أضافت قياداتنا لفضائلها السابقه
فضيلة جدي���ده  ,فبع���د أن مزقت
طب�ل�ات مس���امعنا أصواتهم وهم
يلعن���ون الطائفي���ه ويرفض���ون
المحاصص���ه وينتق���دون ظاهرة
الفس���اد المال���ي وأألداري ف���ي
العراق وينادون بتطبيق الشرعيه
الدس���توريه ويحب���ذون التعامل
بالش���فافيه ويرفضون عدم تقديم
حس���ابات ختاميه لموازنات البلد
لما يزي���د على عقد م���ن الزمان
ويَدعون لوضع الشخص المناسب
في المكان المناسب ويطالبون بحل
أزمة السكن والقضاء على البطاله
...و ...و ,أصبحوا أألن أكثر قربا
من الش���عب وإنصهارا في بوتقته
من خالل مايزايدون بعضهم عليه
في دعم التظاهرات الشعبيه والحث
على تنفي���ذ المطالب المش���روعه
للجماهير وأألصغاء لصوت الشعب
الذي رفع عقيرت���ه بالصراخ ضد

وكم الوقت وما ستؤول االمور بعد
ذالك والفات���ورة تدفع من الجيوب
العربي���ة بال ريب وبال ادنى ش���ك
ايضا  ,,ما فعلته روس���يا اليوم في
س���وريا ربما س���يجعل من العراق
غدا البل���د الثاني الذي س���يتوجه
لها وسيطلب تدخلها بهذه الكيفية
وينه���ي معان���اة الع���راق من هذا
الخ���راب والدمار وازهاق االرواح
وقتل الش���باب والتهجير والهجرة
والهيمن���ة االمريكية ف���ي القرار
العس���كري والسياس���ي العراق���ي
والتدخ���ل في ادنى التفاصيل ومنع
الجيش والحشد الشعبي من انهاء
المعركة في الجبهات ايضا وبالتالي
ستتعالى االصوات كما بدأت اليوم
في امريكا نفسها وفي العالم حول
ما قدمته أمريكا وما كانت تفعله في
سوريا وفي العراق كل هذه الوقت
وستبدأ المقارنات والمقاربات بين
القطبيين الروسي واألمريكي حول
افعالهم���ا في المنطق���ة ..التحرك
الروس���ي القوي والسريع وبهذه
القوة س���يعيد لألذهان وبال ش���ك
ع���ودة الثنائية القطبي���ة للمنطقة
وم���ن المؤك���د أن وجود روس���يا
س���يكون جاذب لتحالف رس���مي
قوي وله أه���داف واضحة ولفترة
وجيزة يتكون باإلضافة الى الصين
اي���ران وكوريا الش���مالية وربما
فنزوال وكوبا او الدول التي الزالت
تدور في فلك المعسكر االشتراكي
وستعيد للساحة السياسية العالمية
الحلم القطب���ي الثنائي وبقوة هذه

المرة ,,انها مس���ألة وقت ليس اال
وس���تبان الحقائق وتعل���ن النتائج
وس���تمر امريكا وتحالفه���ا بفترة
أحراج���ات وتس���اؤالت م���ن قبل
ال���رأي الع���ام االمريك���ي والرأي
الع���ام العالمي عم���ا قدمته امريكا
إلعادة االمن والسلم العالميين الى
وضعه الطبيع���ي أم هي من تعبث
بهذا االمن والسلم العالمي بأفعالها
وتصرفاتها ..اعتق���د أن الخارطة
القديمة الت���ي بدأت امريكا وبعض
دول المنطق���ة ترس���مها منذ فترة
وبمعية اسرائيل س���تبقى كما هي
بتدخل ال���روس وبتقوية حلفاءها
القدماء الجدد وستعيد الى االذهان
تلك التحالفات ال���ى ما كانت عليه
قب���ل س���قوط االتحاد الس���وفيتي
وهيمنة امريكا على المشهد القوي
 ,,ربما سيعود االسد قويا ومعافى
وه���و يش���عر بالقوة ثاني���ة ليعيد
لس���وريا مكانتها ويوقف االحالم
االنفصالية لدولته وس���يعيد ترتيب
اوراقه ثانية حت���ى لو أنه ال يعود
الى الحكم ستحسب له كقائد حافظ
عل���ى دولته وكيانه حت���ى الرمق
االخير ضد أعتى هجوم ومن اخوة
له في القومية والدين وللغة وقف
بجانبه���م يوم كانوا ف���ي مأزق ال
يحسدون عليه .

محمد الرديني

قام بأحالة الوكي���ل االقدم لوزارة
الداخلي���ه االس���دي بع���د ان علم
ان���ه يبيع المخضر ف���ي الدنمارك
ومختلس ولم يجتاز امتحان الثالث
المتوسط على التقاعد وعليه عدة
قضاي���ا ف���ي الدنمارك كم���ا حال
صاحبه العالق وعينه مستش���اره
االمني مع احتفاظه بكرس���ي نائب

ŚŞƫŚƣƹŚŞƬƣšřźƷŚƔŤƫřƖƯƮƸƬƧ
الفساد !!!!!!! .
ذات ليلة ش���تويه كان (عباس) و
(هوي���دي) قد نصبا ش���باكهما في
عم���ق أحد أأله���وار  ,وكل منهما

تتحرك من أجل اهداف واضحة ال
لبس بها وليس من أجل مخططات
مرسومة سلفا ومهيأ لها من أجل
انجاحها والحص���ول على نتائجها
ولو بعد حين ..اذن بدأت الصورة
تخرج بمعالمها واضحة وبسرعة
للعالم أن أمريكا تقود مؤامرة كبيرة
ضد الش���عوب العربية وبمساعدة
العم�ل�اء له���ا من أم���راء الخليج
والم���ال العرب ألغ���راض تفتيت
وتحطيم وتش���ضية الدول المهمة
مثل سوريا والعراق الدولتان اللتان
يعتبران من الدول العربية المهمة
على الساحة الشرق اوسطية وقتل
روح المواطنة والوطن في النفوس
ومن أجل تمضية مخططاتها فهي
ال تبالي بمن يقتل او يموت او يذبح

حمزه الجناحي

بين حانة ومانة
وسؤال بطران جدا

ƪŝƺƳşżŗŚūƽŵŚŞƘƫřŹŶǀůƢŰŤƀƿƪƷ
جائ���زه نوب���ل من اكث���ر الجوائز
العالمية ش���هرة فهي ال تعطي اال
لمن وض���ع بصم���ات مميزه في
التاريخ والحياة االنس���انية,نوبل
ه���ذا الرج���ل الذي ك���رس حياته
لخدم���ه البش���ريه وض���ع كل ما
يملك���ه م���ن ث���روة والبالغه 31
مليون كرون���ه س���ويديه لخدمه
االختراع���ات واالبت���كارات ,وكل
جوائ���ز نوبل تمنح م���ن قبل ملك
السويد وفي العاصمه ستوكهولم
اال واحده وهي جائزه نوبل للسالم
فتمنح في النروج,في احتفال بهي
وعظيم ت���وازي عظم���ه الجائزه
والعلماء .ونحن نقرأ االش���خاص
التي س���تمنح لهم الجوائز لم نرى
او نس���مع بأس���م رئي���س وزراء
الع���راق حيدر العبادي بينهم فكان
اس���تغرابنا كبيرا وعظيما,فالرجل
بأصالحات���ه العظيم���ه الكب���رى
للعراق يجب ان يخلد ,فعلى سبيل
المث���ال ان العب���ادي فت���ح طريق
واحدا للمواطنيي���ن يمر من امام
المنظق���ه الخض���راء وهذا ش���ئ
عظيم وكبيريستحق االشاده ,كذلك
اع���اده وللتذكير بوب���اء الكوليرا
وهذا شئ قد نس���اه العالم وذكره
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يجلس ف���ي (مش���حوفه) الخاص
يراق���ب حرك���ة الش���باك  ,وألمر
اليعرف���ه ح���دث ثق���ب صغير في

في البرلمان وهذا ش���ئ س���يخلده
التاريخ للعب���ادي ،كما احال نائبه
به���اء االعرجي صاحب المليارات
على التقاعده وعينه س���فيرا في
سويس���را لرعاية مصالحهم هناك
وهذا ش���ئ ليس بالس���هل,كما ان
ه���ذا الرجل قد دمج ع���دة اعمال
له في عمل واحد كدمجه لصناعه

ماجد عزيز الحبيب
الكب���ه التي كان يجيده���ا في احد
مطاعم لندن حين كان يعمل هناك
ودمج ايضا عمله االكاديمي حيث
يقول ان لديه ش���هاده دكتوراه في
الهندسه من جامعه التكنلوجيا في
بغداد بحيث كانت الكبه تخرج من
يديه منتظمه االش���كال وعمله في
اللجنه االقتصاديه للبرلمان وعمله
مع س���ايروس صاحب ش���ركات
اورانسكوم لالتصاالت دمجها كلها
ف���ي منصب رئي���س وزراء وهذا
ايض���ا عمل جب���ار وكبير,كما انه
وبس���نه واحده من توليه المنصب
جع���ل م���ن الع���راق اضحوك���ه
للعالم في كل ش���ئ مستمرا بنهج
معلمه ورئيس���ه ابا اسراء القائد
الضروره الجديد وهذا انجاز اخر
بعد ان كان العراق دولة يحس���ب
لها الف حس���اب اصبحت وبفضل
العبادي وصديقه ابا اسراء المبجل
اش���به بالدويله,وبفض���ل العبادي
هاجراغل���ب ش���باب الوط���ن الى
الخارج تاركين البالد له ولزبانيته
وهذا شئ يفتخر به العبادي النهم
س���وف يخففون عن���ه ويوفرون
لخزين���ه الدوله الكثي���ر وهذا من
الوجه���ه االقتصادي���ه العبادي���ه

حميد حران السعيدي
(مش���حوف) (هوي���دي) وس���ارع
الرج���ل الى أقرب جزره (ش���لهه)
ليتخلص من إحتمال غرقه  ,وحين
بل���غ مأمنه وج���د أن كل ما يرتديه
من مالبس وما يفترش���ه ويلتحفه
قد إبتل تماما بالماء المتس���رب من
ذلك الثقب الخبي���ث مما أوقعه في
م���أزق التعرض لتي���ارات الهواء
الب���ارد فأخذ يرتجف مثل س���عفة
ف���ي مهب ري���ح ( ,عباس) بحس
الصياد عرف محنة صاحبه فتوجه
نحوه  ,والحظ ماهو فيه من حال
اليُحس���د عليه أح���د فأنتحب باكيا
بعويل يشق س���كون ليل (الهور)
اله���اديء  ,مما جع���ل (هويدي)
يطمع بمس���اعدة صديقه لتفادي
ماهو فيه فطل���ب منه إعارته ما
يعينه على (تخطي) ماحل به من
كارث���ه  ,طلب من���ه إعارته أحد
أغطيته فأعتذره قائال :
(-واهلل خوي���ه ما أكدر انه متعلم

اتغطه بثنين) .
(زين أطين���ي وحده من القديماتاللي تفرش���هن للنوم) ( -واهلل يبعد
أخوك ما أك���در ألن أنه متعلم أنام
على فراش عالي) (-.خوش خليني
وياك بالمش���حوف الن الطين بارد
والهوه بارد وانه مالبس���ي مبلله)
(-.يبعد عيني المشحوف مايتحمل
أثنين ).
(إذا التطين���ي م���ن غط���اك والم���ن فراش���ك وال تخلين���ي وياك
بالمش���حوف عليمن تنوح صارلك
ساعه) .
(غير عليك أش���وفك كاتلك البرديبعد أهلي) .
ش���اهدنا على التضامن مع الشعب
صاير( موده ) عند السياسيين .

ش���ئ مفرح ومريح,ازدياد حاالت
االعتداء عل���ى الكوادر الطبيه في
زمن العب���ادي ومقتل الكثير منهم
هذا س���يوفر ايض���ا وظائف عمل
جيده للمشعوذين والدجالين وقارئ
الفال الذين ه���م بتزايد كبير ,هذا
انجاز للعب���ادي وحكومته,ارجاع
الع���راق لحالة الب���داوه من خالل
قت���ل الثروه الزراعي���ه هذا انجاز
الن العبادي يؤمن بأصل االش���ياء
وبما ان العراق قديما كان اش���به
بمناطق صحراويه حسب تصوره
فيجب الى الرجوع لالصول وهذا
ما يملي���ه عليه ضميره,كثيره هي
منجزات العب���ادي فخر الصناعه
الدعوجيه الجديده ,اال يستحق هذا
الرجل جائزه نوبل !!!!.
سؤال موجه الى المختصيين في
جامع���ه كارولينس���كا التي اغلب
اس���اتذتها من اللجن���ه التي تمنح
جائزه نوبل وقد يردوا علينا ضمن
اي اختصاص سنضع اسمه ,وهنا
ننق���ل س���ؤالهم للش���عب العراقي
الكريم ليضع العب���ادي وجربزته
ف���ي اي اختصاص وق���د يبتكروا
اختصاص له وللذين على شاكلتهم
ولكن بعيدا عن نوبل ,,

هل هناك فرق بين الذي يحب القانون
والذي يخاف منه؟.
س���ؤال بطران واالبط���ر منه صاحب
السؤال.
لنفترض ان العراقي يحب القانون،هذا
الحب الذي هو من طرف واحد سيجلب
على صاحبه كل الويل والثبور،سيقال
عنه في الش���ارع العام وفي المقاهي
واالزقة المتخدش���ة منذ ايام عبعوب
وفي منازل الصفيح انه:
اكيد هذا صار بعقله شي.
هذا يتعيقل او يتمقلج.
االخ شايف روحه.
اكيد جاي من بره ويريد يطبق سوالف
الكفار علينا.
سليمة تطمه اشكد غبي.
شوفه،شوفه يشيل مناديل الورق من
الشارع ويرميها بتنكة الزبالة،هنياله
امك.
انا احلف انه ما متزوج.
وطبعا الينجو من س���واق التاكس���ي
الذي يشبعوه «غمات»حين يمر من
امامهم.
ام���ا الذي يخاف القان���ون فله مقدرة
عجيب���ة على التلون حت���ى يبدو انه
رضع ذلك م���ع حليب الوالدة،فهو ما
ان يسمع من االذاعة بيان رقم واحد
حت���ى ينبش ف���ي تفاصي���ل االنقالب
ليعرف بالضبط ماذا عليه ان يفعل.
توجد نماذج بالماليين من هذا النوع
في الع���وراق العظيم فهم اما ملكيون
ول���دودون ج���دا مع نوري الس���عيد
او قومي���ون مع الضب���اط االحرار او
ش���يوعيون لفترة محددة او بعثيون
وصلوا الى نصير واختباؤا الى العام
.2003
واذا ص���ح الخب���ر التالي،واتمنى ان
يكون غير ذلك فس���يكون صاحبنا في
ه���ذا المقال نموذج ص���ارخ للمتلون
االرعن.
في االمانة العام���ة لمجلس الوزراء
شخص يش���غل منصب معاون المدير
المحافظات»ممنوع
الع���ام لش���ؤون
ً

االس���ماء رج���اءا فنح���ن ف���ي زمن
الديمغراطية» يقال انه كان من ازالم
النظ���ام الس���ابق ولكن���ه ادار ظهره
واتج���ه بمؤخرته الى اح���دى الكتل
االسالمية ليكون من اشد المتدينيين
ولك���ي يظهر ه���ذا التدي���ن لعباد اهلل
من موظفي االمان���ة العامة لمجلس
الوزراء بدأ بتصي���د الموظفات غير
المحجبات.
م���رة اوقف مصعد مجل���س الوزراء
وط���رد موظف���ة منه كان���ت معه لم
ترت���دي الحج���اب ،وعاق���ب موظفة
اخ���رى ألنه���ا كان���ت «مصبغ���ة «
وجهها .ولم يكتف بذلك بل ش ّكل لجنة
تفتيش مهمتها مراقبة غير المحجبات
ورفع اسماؤهن الى صاحب المعالي
ليوقع العقوبة الت���ي تطفر على باله
ساعتها.
ويقال ايضا،والعهدة على القائل ،انه
يتودد كثيرا الى المحجبات الجميالت
طمع���ا ف���ي الحص���ول عل���ى زواج
المتعة،كيف ال وهو الشيعي المتمرس
في اصول الدين بعد ان كان شيوعيا
غارق���ا بااللحاد وبعثي���ا يتمختر امام
ناسه في سوك»العورة».
انها وايم الحق مصيبة المصائب التي
ابتلينا بها بعد مصائب النهب والشفط
واللفط والسحت الحالل.
ويقال ايضا،وما اكثر االقاويل في هذا
الزمن االغبر،ان المحجبة التي تتمنع
عليه يغريها بهدية»بسيطة» التتعدى
قطعة ارض س���كنية في المكان الذي
تختاره مؤكدا لها ان كل اراضي بغداد
ملك»طاب���و» ل���ه،واذا تمنعت اكثر
فامامه���ا لجنة التفتي���ش التي تراقب
حركاتها وتوجه لها االنذار تلو االنذار
من حي���ث تعل���م وال تعلم،والويل اذا
اش���تكت او حتى فضفضت لصديقتها
فهن���اك ف���ي مجلس ال���وزراء تقنية
جديدة تجعل حتى الحيطان تسمع.
والى ان تصاب الحيطان بالبكم سنرى
ماذا س���يفعل صاحبنا ومعه الكثيرون
في البيان رقم واحد المقبل.

