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العدد 2467 :

رياض محمد سعيد
كل الذي قيل ويقال وسيقال عن الجلبي
رحمه اهلل او غيره س���واء كان س���لبا
من كارهيهم بسبب الحال الذي وصل
اليه العراق بس���بب السياسيين الجدد
او م���ن محبيهم من الذين يؤمنون ان
كل ش���يء نعيشه هين مقابل الخالص
من الطاغية .لقد كانت اعظم فرحة في
تاريخ العراقيين  ،يوم س���قوط النظام
العراق���ي واالعظم منه عندما يقال ان
كل خراب الوطن يهون مقابل س���قوط
الطاغية  ..لكن بالحقيقة ان الذي سقط
هو االخالق وبروز من هذا الس���قوط
طغ���اة ليس لهم ع���د كل هذا كالم في
كالم وهو لن يحس���ن صورة ما وصل
الي���ه العراق مهما كلنت التعابير قوية
او ركيك���ة  ...فالع���راق اصبح حطام
وق���ذارة وتخل���ف وتراج���ع الى اخر
المراتب بين دول العالم ..
العراقيي���ن خربوا بلدهم بايديهم وكان
حلمهم في جهلهم و جشعهم  ..حلمهم
كان صغي���را  ..مبتذال وقف العالم كله
مذه���وال بما يش���اهده م���ن تصرفات
ش���عب ال يحس���ن اال القت���ل والنهب
والسلب وكأنهم ابناء القرون الساحقة
المتخلف���ة الت���ي تحيا بمال الس���رقة
وال تعرف للح���رام والحالل مكان في
حياتها  ..حت���ى باتت احالم العراقيين
التيلي���ق بش���عب حضارت���ه اكثر من
 5000عام.
حلم الش���عب العراقي تجل���ى بحجمه
الصغير في روح االنانية الش���خصية
وحب المكاس���ب الذاتية والش���خصية
والقبلية وروح المذهبي���ة والطائفية
وكل م���ا يلغ���ي القومي���ة وخص���ال
الش���خصية العربية والروح الرجولية
واالس�ل�امية كأن���ه ع���داء دفين بين
الشعب وتراثه وكأنه ابن عاق وانقلب
عل���ى والدي���ه لتش���بثهم وتمس���كهم
باالخ�ل�اق والقيم والمب���اديء و دفع
الش���عب لقتل ه���ذه ال���روح كل بناه
التحتية وتنازل عن حبه ألخوته ليفوز
بالطائفي���ة و المذهبية وبفرح ويهتف
بها روح العراق���ي الجديد تجلت في
حجم صغير لم يتجاوز ش���خصه وبيته
،روحه التي ص���ارت تحلم بأن يقطع
كل م���ا تجود به يده وال يهمه من اين
ولمن  ...م���ن وطنه  ...من جاره ...
من اقرباءه  ...كل شيء ثمين يستولي
عليه وينقله الى بيته  ...وطز بالشارع
والحي والمدينة والوطن والعالم وطز
باصدقائه واالنس���انية جمعاء  ..لكن
قد يس���أل سائل  ...من السبب في هذا
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علوش وسنة( ...البالبوش)

ماذا بعد
 12عام..؟!
التحول ؟  ....ولماذا ؟
ال يس���تطيع العاقل ان يلوم ش���خص
واحد حتى لو كان الدكتاتور ألنه بذلك
يس���تصغر الى حد االحتقار ما يسمى
ب���االرادة واالصرار لمس���يرة ش���عب
عاش  5000س���نة وعلم االنس���انية
كيف تعيش وبالتالي يقع صاغرا تحت
يد شخص واحد؟ .
والجميع يعلم أن الحقيقة التي يتبارك
بها العراقيين تفرض عليهم االعتراف
وبش���واهد ان ف���ي كل عراقي يوجد
ش���خص عبارة عن دكتاتور لو وصل
الى القيادة فسيمثل الدكتاتورية بكفاءة
 ..بدأ من بيت���ه وعائلته وعالقته مع
ابناءه وعائلته...
ومع ذلك فان من يس���عى للسلطة من
السياس���يين ورجال الدين فانه يرضى
لنفس���ه ان يكون في المقدمة والقيادة
س���واء في حزب او منصب او مؤتمر
ليدير من خالل ذلك المكان ما يس���مى
الوطن  ..وهو بالحقيقة يس���عى ليصل
الى وطن منك���وب مدمر والنتائج هي
التي تتكلم بعد ما يقارب على  13عام
بعد سقوط نظام الطاغية .
سيكون من يس���عى او يقبل ان يتولى
المنص���ب السياس���ي او الحكوم���ي
محكوم عليه بالفش���ل ومش���كوك في
ذمته واخالصه حتى لو كان ابن رب
العالمين ...
ألننا دوما نقول ان العبرة بالنتائج ..
وعندما يتعلق االمر بالوطن فالنتائج
تق���اس على عموم الش���عب والوطن
ولي���س لما يجني���ه الفرد ف���ي بيته
وجيبه الخ���اص او رصيده في البنك
..ه���ذه المقالة  ..قد يطل���ق عليها
كثي���رون انها تقع ضمن ما يس���مى
المحششين في زمن يحكم فيه ناس
يتس���ابقون في الضر العام من اجل
تحقيق مكاسب للحساب الخاص.
انا هلل وانا اليه راجعون
واهلل ل���و كلف نبي ألص�ل�اح حال
العراق س���يحتاج سنوات ليؤمن به
العراقيي���ن اوال  ...ألن ال ثقة بأحد
بعد ما حصل وس���يحتاج س���نوات
اخرى ليلمس العراقيين طعم التغيير
لكن هل العراقيين قادرين على هذا
الصبر واالحتمال لس���نوات جديدة
؟ ....من يستطيع االجابة ؟ .
االجاب���ة س���هلة اذا تخلين���ا عن
الحكمة والموضوعي���ة المعقولة
وج���اءت االجابة بال���كالم المجرد
للمحششين .

ُس����مى س����نوات العراقيي����ن
بأسماء مشتقه من أبرز أحداثها
وبأسماء عامه على مستوى بلد
أو رقعه واسعه مثل (:سنة لوعه
وسنة ابو زويعه واخرى تقترن
بالطاع����ون وثالث����ة بالجدري
والفيضان����ات  ...الخ)  ,وهناك
أسماء تختص بمنطقه محدوده
مثل ( :س����نة حريق السوق في
مدينه أو موت شخص مهم في
منطقه أو معركة عشائر ضمن
قصبه أو ناحيه) ونادرا ماتسمى
بأسماء تقترن بفرح لكثر ما مر
على هذا البلد من مآسي  ,وفي
منطقة ما ُسميت إحدى السنوات
(س����نة البالبوش)  ...تس����ميه
إجترحه����ا أه����ل تل����ك المنطقه
لتحدي����د س����نه مكروه����ه ف����ي
ذاكرته����م رغم عدم بروز وضع
كارثي ع����ام  ,...وبع����د مرور
سنوات جاء أألحصاء السكاني
لس����نة  1957لُ َيثِبت معلومات
القيود لكل مواطن عراقي حسب
مقابالت اللجان التي ُكلفت بهذه
المهم����ه  ,ومن بين ما إعتمدته
تلك اللجان أن تس����أل من تقابله
أو تس����أل المس����ن من عائلته
عن حدث بارز في س����نة ميالده
لتستدل على ماتكتب في صفحة
قيده  ,وحين توجه رئيس اللجنه
للشاب الجالس أمامه عن أبرز
حدث رافق ميالده أجابهم والده

(مزهر صار بس����نة البالبوش)
!!  ,ول����م يك����ن أي من أعضاء
اللجنه قد س����مع بتلك الس����نه ,
كما لم يعرف أي إنس����ان مظهر
دال على حال����ه يُعبر عنها بهذا
أألسم ولحس����ن حظ الجميع إن
أحد عق��ل�اء القريه كان حاضرا
فأوضح للضيوف إن تلك السنه
ج����اءت قب����ل الفيض����ان ب10
سنوات  ,س����هلت المهمه على

أعضاء اللجن����ه الن العديد من
أبناء القريه وبناتها من تولدات
تلك الس����نه  ,وتحركت غريزة
حب أألستطالع لدى أحد أعضاء
لجنة أألحصاء فتوجه بالسؤال
للحضور عن سبب تلك التسميه
ف����ي هذه القري����ه دون غيرها ,
فأجابه أحد المس����نين بما معناه
إن تلك الس����نه ش����هدت وفرة
بالم����اء دون فيضان مما ميزها

حميد حران السعيدي

بغ����زارة المحاصي����ل الزراعيه
ووفرة الصي����د البري والنهري
ولم تش����هد إنتش����ار مرض ما
 ,وم����ع كل ذل����ك (وبأس����تثناء
اللصوص) لم تتمك����ن العوائل
من توفير مس����تلزمات الزواج
ألبنائه����ا رغم قلة تكلفتها آنذاك
بل حتى كس����وة العيد ألطفالهم
ص����ارت بعيدة المنال  ,وأألدهى
وأألمر إن القوت لم يعد متيسرا

اخب����روه انهم قد بنوا س����ردابا
دبل فولي����وم مكي����ف وفيه ما
لذ وطاب وفي الصباح س����وف
يخرجونه بمصعد كهربائي اعد
في السرداب وسوف ينقدوه ب
( دفتر!!! دوالرات)...
واف����ق الموم����ن وادخلوه في
المساء الى القبر...
في الصب����اح  ...ن����ادوا عليه
فص����رخ بهم ش����اتما المرحوم
وطالب����ا ان ينزل����وا الي����ه لكي
يرفعوه !!!
وج����دوه وقدفق����أت عينه وبتر
ساقه ويده ...
ق����ال لهم وهو يلع����ن المرحوم
...
م����ا ان جن الليل حتى انش����ق
الس����قف ع����ن منك����ر ونكي����ر
ورأس����اهما يطخان بالسماء !!
كانا يسحالن بكيسين كبيرين (
كونيات امهات الخط األحمر )
وتغصان بالملفات !!!...
ق����ال منكر  :لنترك المس����لوك
ونبدأ بالمومن !..
ش����يخنا  ..في ذل����ك العام كنت

العيس����اوي  :عن����دي ملفات
وس����يديات م����ا اس����لمها اال
للمرجعية
المالك����ي  :عندي ملف����ات اذا
اكشفها اتصير بالبوكسات
الجلبي  :عندي ملفات خطيره
المطلك  :عندي ملفات ..
عبد الفالح الس����وداني ؛ فنهم
يعتقلوني  :عندي ملفات اتطيح
بالرؤوس الكبار
المالكي  :عن����دي ملفات على
حاكم الزاملي الزاملي  :عندي
ملفات !!...جميع رؤساء هيئة
النزاه����ة  :عدهم ملفات  ..من
الراض����ي الى العكيلي حس����نه
ملص  :عندي ملفات !!!
منك����ر ونكي����ر  :عدهم تريالت
من كواني امهات الخط األحمر
متروسه ملفات ...
توفى رج����ل زنكين فقام اوالده
بدعوة اح����د الموامنه وطلبوا
منه ان يب����ات الليلة االولى مع
المرح����وم لكي ( يش����كف عنه
منكر ونكير ويقرأ القران عليه
 )!!..اس����تنكر الموم����ا ذلك ..

عماد عبد اللطيف سالم
أمّي التي تج����اوزت الثمانين
ُ
تخاف من ص����وت الرعد
..
 ،وتش����ع ُر بالرعب من ضوء
البرق .
و ال أدري من تح ّدث لها عن
األمطار الحامضيّة  ،وإعصار
« تش����اباال « َ ..
وقال لها ّ
ان
كل هذه المصائب س����تضرب
بغداد خالل األيام القادمة .
ْ
حملت حقيبتها النس����ائية
لذا
ماركة « ديور  -ديورسيميو»
ْ
���ادرت بيته����ا
 .. 2014وغ�
ْ
على عج����ل  ..وجاءت لتقيم
في بيتي  ،لحي����ن زوال آثار
اإلعصار .
تجلس منذ يومين على
أ ّم����ي
ُ
بع����د  10س����نتيمترات  ،من
شاش����ة التلفزيون .. LSD
ّ
وتتصفح
حجم  47بوصة ..

غير محسوسه من الحبوب من
بيوت أهلهم وجيرانهم على ان
تكون الس����رقه ش����امله للجميع
وبما يكفي لتحمي����ل حميره كل
يوم ليبيع الس����رقات ويقتس����م
معهم المبلغ مناصفة  ,ومن تلك
الس����نه أصبح في قريتنا العديد
من اللصوص الذين لبسوا ناعم
الثياب وتزوجوا النس����اء دون
أقرانهم وكان نصيب القريه ما
ذكرته لك����م من نقص المؤوون
وضيق ذات اليد .
السيدة (علوش) دخلت على خط
المس����ؤولية في سنة (بالبوش
الع����راق) حيث هبوط أس����عار
النف����ط ومديوني����ة أألمانه عن
مشاريع س����ابقه لم يُنفذ بعضها
وبعضها أألخ����ر (فضائي) على
ال����ورق فقط  ,وحيث يعش����ش
الفساد في دوائر أألمانه بأرقام
مس����روقات فلكيه  ,ومع هطول
الغيث أصبحت في حال ال يُحسد
علي����ه أحد  ,فق����د أصبحت في
مرمى النبال بذنوب من سبقها
ولربما نالها (من الطيب نصيب)
 ,ال نب����رئ س����احتها وال ُندينها
لكن المؤكد إنها مُبتالة بما فعل
السابقين .

هادي جلو مرعي

طالب الجليلي

أ ُ ّمي  ..وإعصار تشاباال

ف����ي منتص����ف الش����تاء حت����ى
بمس����توى ماكان يتوفر منه في
س����نوات الجف����اف والفيضان ,
وس����بب ذلك هو مجيء شخص
للقريه إدعى إنه يُصلح أألدوات
المنزليه وعدد الفالحه المعروفه
آن����ذاك (المنجل والفاله والفدان
والخنجر والرحي  ....وغيرها
) وقد بنى لنفسه كوخا في أحد
أطراف القري����ه ووثق عالقاته
مع ع����دد من أبنائها حيث كانوا
يتوجهون لكوخه منذ أول خيط
للظالم وكل منهم يحمل في يده
كمية م����ن الحب����وب  ,ويتكرر
المشهد يوما بعد يوم  ,والرجل
يتوج����ه منذ الفجر نحو س����وق
المدينه القري����ب محمال حميره
أألربعه ليبيع أحمالهن ثم يعود
 ,لق����د إعتادت القري����ه قبل تلك
السنه على ترك الحبوب خارج
الدور بوس����ائل خزن بس����يطه
ولم تش����هد حالة س����رقه سابقا
 ,لك����ن الناس ب����دأوا يالحظون
تناق����ص واضح ف����ي مخزونهم
 ,وش����كا بعضه����م لألخ����ر مما
يالحظ����ون فق����ال أحدهم(يمكن
طعامن����ا طكه بالب����وش) ومن
هنا جاءت التس����ميه  ,أما س����ر
(البالبوش) فلم نكتشفه إال بعد
رحيل ذل����ك الوافد الغريب  ,فقد
تمكن الرج����ل مع إقناع نفر من
ش����باب القريه بس����رقة كميات

غرقى في
عهدة الحمقى

ملفات !!...
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الفضائيات العراقيّة العظيمة
بإصرار عظيم .
،
ٍ
خ��ل�ال هذين اليومي����ن ْ
قالت
أمّي أش����ياء كثي����رة  ،تكفي
لثالثة مجل ّدات  ..من خطاب
الدولة العظيم .
ُ
أجلس على مقرب ٍة منها
كنت
ُ
وأسجُل مالحظاتي لسردها
..
ّ
الخ����اص للتاري����خ الملتبس
للعراق العظيم  ..و شخصيّاته
 ،وش����خوصه  ،وسلوكيّاته ،
وبؤسه  ،وتناقضاته  ..خالل
اليومين الماضيين .
كان� ْ
���ت ُتعلّق  ..و تهمهم  ..و
ّ
ْ
تعيط  ..و تحتج  ..و تصمت ،
أو تبقى ساكنة  ،دون مالمح
 ،أو ر ّدات فع����ل  ،إلى درج ٍة
كنت أعتقد فيه����ا أحياناً ّ
ُ
أنها
ماتت  ..وأنتهى بموتها زمن

القص����ص القصيرة ج����داً ..
والعجيب ِة ج����داً  ..في العراق
العجيب .
���ت الكثير م ّم����ا ْ
كتب� ُ
قالت  ،و
حت ب����ه  ..غير ّ
ص ّر ْ
أنني لن
أتم ّك����َن هذه الم ّرة من نش����ر
مقتطفات  ،ولو قليل ٍة منه .
ٍ
لو ُ
جزء ممّا
قمت اآلن بعرض ٍ
قالته أمّي خالل هذين اليومين
العجيبين  ،المُدهشين  ..لت ّم
طردي على الفور  ،ليس من
عشيرة الفيس����بوك العظيمة
فق����ط  ..بل وم����ن ّ
كل أرض
العراق العظيم .

تش����تري من البق����ال رطبا ..
وحي����ن راح ي����زن ل����ك كيلو ،
تناولت رطبة وأكلتها  ...اليس
كذلك ي����ا يده اليمن����ى ؟! قالت
نعم  ..قال لصاحبه  :اقطع يده
فقطعها بالسيف !!..
ش����يخنا  :وقد اردت ان تدخل
الجامع قب����ل عام فقدمت قدمك
اليمن����ى فيه ثم تراجعت بعد ان
تذك����رت انك كن����ت مجنبا !!..
اليس كذلك يا رجله اليمنى؟!
أجاب����ت نعم َ ..ق����ص رجله ..
فطبرها ..
يا شيخ  ...وفي احد األيام لمحت
زوجة جارك فأطلت النظر اليها
!! الي����س كذلك يا عينه اليمنى
 ...نعم  ...فاقتلعوها !!!...
قال منكر  :لنبدأ بالمسلوك ...
اجابه  :دعه سوف نأتيه الليلة
القادمة ...
اضاف الموم����ن  :لحكوا على
مشعول الصفحه أبوكم ففعليه
كونيتي����ن ام خ����ط األحمر ....
ملف����ااااااات  !!!....باج����ر
ايشعلون ابو ابوه .!!!...

بغداد وبيروت واإلسكندرية من
أه���م مدن الش���رق ،ومن مباهج
الدني���ا الت���ي الت���ذوي ،وتتجمل
للزم���ن ،وت���زداد به���اءا كلم���ا
ضربتها رياح الفت���ن ،وهجرتها
الحض���ارة لتع���ود صناعة جديدة
غرقت هذه الم���دن الجميلة بمياه
األمط���ار ،وبينما كان���ت بيروت
تس���تعد لتظاهرات جديدة للضغط
على الحكومة عله���ا تنهي أزمة
المزابل الت���ي تراكمت والنفايات
التي تجمعات ف���إذا بالمطر يهطل
فتفيض ال���دروب واألزقة العتيقة
ولتج���رف آالف األطنان من تلك
المزاب���ل الت���ي ص���ارت تمر في
ش���وارع العاصمة وتدخل البيوت
والدوائر الرس���مية والتس���تثني
أحدا ،فص���ار البيروتيون عرضة
للمط���ر والنفاي���ات واألم���راض
والتظاهرات.
ل���م يكت���ف المصري���ون بإقال���ة
محاف���ظ اإلس���كندرية ،وق���رروا
محاس���بة العاملين في المحافظة
والمس���ؤولين بع���د أن قتل عديد
المواطني���ن ،وإمتلئت الش���وارع
بالمي���اه وتعطلت حرك���ة الحياة
وصع���ق البعض ومات���وا نتيجة
الخل���ل ال���ذي أص���اب منظومة
الكهرباء ،ولم تشفع قرون مرت
جعلت اإلسكندرية من أشهر مدن
الدني���ا ليتعلم المس���ؤولون عنها
ش���روط العمل والحي���اة ليعرفوا
كيف يت���م تصريف مياه األمطار،
ويجنب���وا مواطنيه���م الك���وارث
الطبيعي���ة الت���ي تحص���ل وليس
على الدوام ،فصار الفشل عنوانا
للمسؤولين الفاسدين.
بغداد ه���ي األخ���رى كانت على

موع���د مع الكارث���ة ،فمواطنوها
إرتق���وا أس���طح بيوته���م بعد أن
داهمتهم المياه ،وصارت تس���يل
ف���ي الغرف األرضي���ة والمطابخ
والمكات���ب والحدائ���ق ،وحولت
الش���وارع ال���ى أنه���ار طافحة
والس���احات العامة ال���ى بحيرات
راكدة ،بينما تقيأت المجار مياهها
المتعفنة لتحولها الى سموم تنبث
في البيوت واألزقة .ضاعت مئات
المليارات من ال���دوالرات طوال
عقد من الزم���ان كنا نظنها تنفق
في مش���اريع الص���رف الصحي
وتس���ريب مي���اه األمط���ار لكنها
كانت تحتفي في جيوب الفاسدين
والحمق���ى من اللصوص الذين لم
يفكروا ولو بالنزر القليل من المال
ليتركوه للش���عب ،بل تجرأوا الى
الحد الذي قرروا فيه س���رقة كل
شئ ،كل ش���ئ دون أن يتجاوزوا
ش���يئا ،وصاروا في سباق مريب
ليصلوا الى موارد الدولة وخزائن
المال ،فحول���وا ال���وزارات الى
أوكار للنهب والس���رقة وغسيل
األموال ،وصار كل شئ فاسدا في
البالد ،وعندما أمطرت الس���ماء
فاضت الشوارع وعرفنا إننا نهبنا
بال رأفة.
الع���راق بلد مس���كين وعديد بالد
العرب كذلك ،شعوب تائهة ضائعة
يحكمه���ا مجموعة م���ن الحمقى
واللصوص ،اليؤمنون بمس���تقبل
بلدانهم ،واليحترمون ش���عوبها،
ويحتق���رون مواطنيهم ويذلونهم
واليعدونه���م س���وى أن يكونوا
قطعان ماش���ية التعي من الحياة
سوى أن تأكل وتشرب وتستسلم
لسكين الجزار.

