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مع مرور كل يوم أزداد تيقناً
أن خوفي من ركوب الطائرات
له ما يبرره ،وأن ما يقوم به
طاقم الضيافة لتعليم الركاب
كيفي���ة لبس ط���وق النجاة
وكمامات األوكسجين ،كالم
فارغ ال يقدم ولكن قد يؤخر،
ودعني ودع���ك من مخاطر
الركوب ف���ي صندوق طائر،
والتي تفاقم���ت بعد أن بات
الصندوق تحت تصرف طيار
آل���ي هو الكمبيوت���ر! أليس
منته���ى العبث واالس���تهتار
باألرواح أن نوكل أمر قيادة
طائرة إل���ى كمبيوتر؟ ونحن
في العال���م العرب���ي بالذات
نعرف مدى عبث الكمبيوتر
عندما يصدر فواتير الهواتف
والكهرب���اء بمزاج���ه ،وهل
نس���ينا ما فعل���ه الكمبيوتر
بعادل إمام حي���ن قطع عنه

ƭǈƗǅřźǀŧŐţ
ŌŚƐƀŞƫřŠƗŚƴƣƾƟ

جعفر عباس

الخدمة الهاتفية وقرر سحب
العدة منه على الرغم من أنه
لم يكن يملك تلفوناً؟
ثم جاء حادث طائرة جيرمان
وينغ���ز ،التابع���ة لش���ركة
لوفتهانزا العمالقة للطيران،
والتي كانت في أواخر شهر
م���ارس المنصرم ،في رحلة
من برش���لونة في إس���بانيا
إلى دس���لدورف في ألمانيا،
عندم���ا خ���رج القبطان من
قم���رة القي���ادة ،وعندم���ا
حاول العودة إليها اكتش���ف
أن مس���اعده الش���اب أغلق
الباب :افت���ح يا ابن الحالل،
أنا طلعت من الحمام ،ولكن
مس���اعد الطيار طنش رجاء
قائده ،ث���م اندف���ع بالطائرة
إلى أس���فل وكان ما كان من
ارتطامها بالجانب الفرنسي
من جبال األلب وهالك 150

ش���خصا ،وبعد وقوع الفأس
ف���ي الرأس قالت الش���ركة:
هو قال لنا إن���ه عنده ميول
انتحارية ،وحسبنا أنه شفي
منه���ا ،وكأن االضطراب���ات
النفسية نوبة «برد» وتعدي
إيما كريس���توفر س���ن شابة
بريطاني���ة ف���ي الثامن���ة
والعشرين ،وصلت على متن
طائرة إلى مطار هيثرو بلندن
ثم أس���لمت الروح ،واتضح
أنه���ا بس���بب ضي���ق الحيز
المخصص لمد الس���اقين في
الطائرة ومن طول االنحشار
في المقعد أصيبت بتجلط الدم
في الساقين ثم زحفت الجلطة
إلى أعلى فكان���ت القاضية،
وكعادته���ا ف���إن الصحاف���ة
البريطاني���ة نبش���ت في أمر
سالمة السفر جواً واكتشفت
أن الحيز المخصص للبش���ر

في الطائرات أضيق بكثير من
الحيز المخصص للحيوانات،
فعند نقل الكالب جواً يشترط
أن يك���ون الصن���دوق الذي
توضع فيه ضع���ف حجمها
بحيث يتسنى لها أن تتحرك
وأن ت���دور ح���ول نفس���ها
بما يضمن انس���ياب الدورة
الدموية ،أم���ا الحصان فإنه
يمنع تحميله عل���ى الطائرة
إال قبل نصف ساعة فقط من
اإلق�ل�اع ،بينما كل ما يخص
راحة المس���افر اآلدمي هو
أن تكون المسافة من مسند
الظهر إل���ى المقعد األمامي
ال تقل ع���ن  26بوصة (في
الرح�ل�ات الجوي���ة الطويلة
يستحسن تناول حبة أسبرين
أو شوكوالته سوداء ،لضمان
س���يولة في الدم تمنع تجلط
شريان الساق العميق DVT

ƞŰƈƫřŵŚưŤƗřƭƺſŹ
ŜǀƬƀŤƫřƹ ƵƹŚŴƫř Ʋǀŝ

في زمن العصملي الذي يشبه
زمننا هذا حيث تبيع الواليات
والمناصب والمواقع لمن هو
قادر على الدف����ع واالختالف
فق����ط ان الدفع ان����ذاك بالليرة
وااللقاب افندي  .بك  .باش����ا
والدفع اليوم بالدوالر وااللقاب
الدكتور  .االس����تاذ .الش����يخ

 .الس����يد مع اس����تمرار كلمة
(موالنا ) في العهدين وبنجاح
س����احق وكان م����ن يش����تري
وظيف����ة يحلبه����ا ح����د جفاف
ضرعه����ا وبعده����ا الى حيث
الق����ت رحلها يعن����ي بالضبط
عبالك ذاك العصر وهذا توئم
الن بعصرن����ا بع����د مايحلبها

الحم���د هلل ال���ذي خلقنا من
الشعوب العملية والعقالنية،
ولسنا من شعوب الصرعات
والث���ورات العلمي���ة أو
التكنولوجية أو حتى الثورات
السياس���ية ،كم���ا نحمد اهلل
على أننا لم نك���ن يوماً من
الس���بّاقين باالكتشافات وال
االختراع���ات ،وبالتال���ي
نحمد اهلل للمرة الثالثة على
أننا لس���نا م���ن المغرمين
بقص���ص الهب���ل والحفاوة
بالرم���وز ،التي تمارس���ها
بعض المؤسس���ات العالمية
أو الحكومات ،من باب فرد

العضالت .خ���ذوا ً
مثال ،قبل
أي���ام بيع الدفت���ر الذي كان
عالم الرياضيات ومؤس���س
عل���م الحاس���وب «االن
ي���دون عليه بعض
تورنغ»
ّ
مالحظاته ،ويرسم معادالته
الرياضية ،بأكثر من مليون
دوالر ،في مزاد علني خاص
في نيويورك ،ويعود الدفتر
ال���ذي تم بيعه به���ذا المبلغ
الخيالي إلى ع���ام .1942
جدي���ر بالذك���ر أن الدفت���ر
الذي عليه بعض المس���ائل
والعملي���ات
الرياضي���ة
الحسابية ال تتجاوز صفحاته

ولو استطعت أن تتمشى في
ممر الطائرة زيادة تحوط أو
قم بتحريك قدميك إلى األمام
والخلف بانتظام على فترات
متقاربة).
ربم���ا له���ذا الس���بب تعمد
شركات الطيران إلى توظيف
الحس���ناوات كمضيفات على
أم���ل أن يتس���بب تحركهن
داخ���ل الطائرة ف���ي إنعاش
قل���وب الرج���ال ،وإش���عال
الغي���رة في صدور النس���اء
فتضخ القلوب الدماء بكفاءة
عالية ،ولكن ذلك ليس مجدياً
مع الجميع فف���ي ذات العام
استضافت الخرطوم مؤتمر
اتحاد المعلمين العرب ،وفي
ذات ليل���ة أكل نقابي عربي
مناضل م���ن الطعام ما يكفي
ثالثة ِجمال ،وف���ي الصباح
الباك���ر أقلت طائرة ش���حن
عس���كرية الوفود إلى جوبا
في جنوب الس���ودان ،وفي
منتص���ف الطري���ق أصيب
صاحبنا باضطرابات هضمية
م���ن الن���وع ال���ذي يتطلب
حرية التعبير ،ولكن لم تكن
بالطائرة دورة مياه فأجلسوا
إلى جانبه مضيفة تش���يكية
حس���ناء تداعب���ه وتنس���يه
معاناته ،ولكنه أعلن أن ذلك
ال يجدي وظ���ل يذرع كابينة
الطائ���رة بالط���ول والعرض
حتى انهارت أنظمته الدفاعية
و«عمله���ا» وأصبح���ت
الطائرة مث���ل محطة تجميع
حصيلة المج���اري ،وأصيب
عدد من الركاب بنوبات ربو،
وبعد أن وصلت الطائرة إلى
جوبا أذاع زم�ل�اء صاحبنا
س���ره فاضطر إل���ى العودة
إلى الخرطوم بمفرده ومنها
إلى بالده حيث اعتزل العمل
النقابي والتدريس!!..

ّ
إن من أهم األهداف التي يس���عى
اليه���ا اإلع�ل�ام ه���و التأثير في
قناعة البسطاء من الناس وأعني
بالبس���طاء ( الذي���ن يصدق���ون
مايس���معون دون ان يبحثوا عن
الدلي���ل في احقية ما يس���معوه )
،وبالتال���ي نجد كثير من وس���ائل
االعالم ت���روج وعلن���ا اتهامات
مختلف���ة دون ان تس���تند في هذه
االتهامات الى ادلة قطعية رسمية
معتم���دة ويمك���ن الوث���وق بها،
والس���بب برأيي يرجع الى الجهل
بالقانون ،وبالتالي فإن من الواجب
قبل توجيه أي تهمة والي شخص
وخصوصاً عن طريق التش���هير
اإلعالم���ي والذي يلحق اذى كبير
ف���ي الجانب النفس���ي االعتباري
على أي ش���خص ،تنتزع حرمته
عل���ى العلن  ,يج���ب الرجوع الى

األص���ول القانونية في توجيه أي
تهمة،ألن الوقاية خي ٌر من العالج
كما يقولون وال يعملون ! الستار
الساذج لبعض وسائل اإلعالم من
الفضائيات تقول بعد توجيه التهمة
والتشهير ونسبة أفعال غير مؤكدة
عل���ى الهواء تحت غطاء  ( :حق
الرد مكفول لكل من ورد أسمه في
هذا البرنامج أو ذاك !!! )
هذا الستار بالحقيقة غير قانوني
وغير منطقي وغير اخالقي وذلك
الن التش���هير وقع واالذى تحقق
ً
مثاال
والبس���طاء صدقوا ،واذكر
في حديثي مع احد البسطاء حين
توجه���ت تهم���ة ما الى ش���خص
أعرف���ه جيداً ..قام بال���رد واثبت
براءته م���ن التهمة الموجهة إليه
على نفس القناة التلفزيونية التي
ّ
ش���هرت ب���ه ..قال ل���ي بالحرف

راضي املترفي

ياكرام في ذلك الوقت اشترى
احده����م منطق����ة م����ا وفرض
س����طوته عليه����ا ونصب بها
السيطرات واخذ ( يخرخش )
كل من اجبرته ظروفه المرور
من اح����دى س����يطراته وذات
يوم اوقف اعضاء الس����يطرة
احده����م وكان يحم����ل في يده
دجاجة واخب����روه ان االوامر
تقول تغريم من يحمل دجاجة
( فل����س ) وكان الفل����س في
زمنهم يعادل مليون في زمننا
الديمقراط����ي فق����ال صاحب
الدجاج����ة يلوم حظ����ه (منين
اجتك يجمعه ) هنا قال عنصر
السيطرة ومن اسمه (جمعه )
فلس صاح مولوال ( موكلتلها
ما اخذ الدجاجه ) فقال الواقف
في السيطرة ( ومن ياخذ شور
مرته فلس ) هنا احتج وتدافع
مع����ه بااليدي فس����قط غطاء
رأسه فقال الحرس (واالكرع
فلس )ويتطابق حال من يحمل
جري����دة ويذه����ب العتمادها
بالنقاب����ة حال جمع����ه االقرع
ودجاجته فه����ي التعتمد مالم
لم يدفع ( فلس ) بحساب هذا
الزمن وان اراد تجديدها فلس

واذا نش����ر اعالن فيها طبعا
هاي بع����د عمر طويل اذا مو
بالمشمش فلس واكيد الحال
مثل حال جمعه االكرع الماخذ
ش����ور مرته او دجاجة بدون
فائ����دة وال م����ردود للجريدة
وصاحبها واكي����د النقابة مو
تمويل ذاتي وال عايشه على
رس����م االعتماد الن الحكومة
ماش����اء اهلل عليه����ا تصرف
عليه����ا بب����ذخ وواضعة لها
ميزانية بالمليارات من دون
ان تطالبه����ا بجرد حس����اب
وموازنة سنوية والمحيرني
اكثر وش����اغل بال����ي النقابة
التس����تطيع منع م����ن يرغب
باصدار جريدة والسلطة لها
على من يمارس حرية الرأي
والتق����دم دع����م لصحفي مثل
(جمعه ) لوتطلع نخله براسه
والتدعوه الجتماعات الحبايب
والتدرج اسمه بسفرة او وفد
صحفي بس ش����نو المصخم
وجهه وجاب����ره يروح ويمر
عل����ى س����يطرتهم وياخذون
فلوسه خاوه وتسليب من غير
فائدة والنفع هذا المحيرني .

تتوالى المصائب والمحن وتتشابك
االمور لتصل ال����ى اعلى تعقيداتها
حتى اختلط الحاب����ل بالنابل وضاع
الخيط والعصف����ور وبدئت النفوس
بالهروب للموت من اجل حفنة من
الدوالرات عليها بصقة س����يد رافع
ابو الش����امية او مباركة من س����يد
صاحب نس����ب مع����روف يضمن له
الجنة بس����ماع كالمه حتى وان كان
الثمن هو موته وتش����ريد عائلته..
هكذا الحال بالعراق اصبحت التجارة
باس����م االئم����ة االطه����ار والمذهب

أحمد حسن الزعبي
 56صفحة ،يعني كل صفحة
م���ن الصفحات التي خربش
عليها «أبوالشباب» ُكلفتها
 18ألف دوالر.
بالمقاب���ل ،أذك���ر ونحن في
الصف الس���ابع ،كان لدينا
مدرس متميّز في الرياضيات،
ّ
له س���معة طيبة على نطاق
المدينة كلها ،ومش���هود له
بالعبقري���ة واإلب���داع ،فقد
كان من األوائل ،لكن بسبب
ضيق ذات اليد قام بدراس���ة
الرياضيات على نفقة وزارة
التعلي���م ..المه���م في نهاية
الحصة السادس���ة طلب هذا

فراس اخلزعلي

ƖǀŞƬƫƾƣřźƗśŚŞƃ

يل����ف (جواالت����ه )ويطير الى
لن����دن او غيرها من العواصم
التي تفرح بمن ياتي بحقائب
ممل����وءة ب����ورق البنكن����وت
االخض����ر واليهمه����ا ان كان
مس����روقا او ج����اء عن طرق
مشروعة  ,المهم نرجع لزمن
العصملي اروح وآمن وياسادة

źţŚƟŶƫřƲƯŻ
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المعلم من أحد طالب الصف
وضع دفت���ر العالمات على
طاولته في غرفة المعلّمين،
وبالفعل ق���ام الطالب بتناول
الدفت���ر من المعلم ،ووضعه
تح���ت إبطه ،ول���م يعد إلى
الصف حتى اآلن،
محي���رًا أكثر من
بقي اللغز
ّ
 25سنة ،أين اختفى الدفتر
والفت���ى والمعل���م؟ إلى أن
جمعتن���ي المصادف���ة على
طاب���ور المخب���ز ،بع���د أن
تعرفت إلى الزميل من خالل
ّ
غمّازتي وجه���ه المميزتين
عند االبتسامة ،كان يشتري

كع���كاً غير محلّ���ى ،بعد أن
أصابه السكري فور تقاعده
من الجيش برتبة «وكيل»،
وعند وصولنا لنحاسب على
خبزنا وكعكنا ،اكتش���فنا أن
من يجلس خلف «الكاشير»
هو أستاذنا العبقري المبدع
نفسه ،صاحب السمعة الطيبة
عل���ى نطاق المدين���ة كلها،
ً
قائال« :أستاذ ..هذا
مازحته
من سرق الدفتر» ،فلم يأبه
بنا ،ول���م يلتفت إلى القصة
بمجمله���ا ،كان يضغط على
أزرار ماكين���ة المحاس���بة،
ويقطع ورقة ،ويعيد الباقي،

ويفح���ص األوراق النقدية
ذات الفئ���ة الكبي���رة ،كانت
رموش���ه البيضاء الطويلة
المتش���ابكة تخب���ئ نظراته
المحبطة من طالبه ودفاتره
وعبقريت���ه ..من جديد قلت
له« :أستاذ ..هذا من سرق
الدفتر» ،لكنه لم يجب ،كان
يسمع ما نقول ،لكنه لم يكن
يرغب في اإلجاب���ة ..ترى
بماذا يجي���ب وقد خذلته كل
الدفاتر!

العتيد ه����ي الدعاي����ة الرابحة لنيل
المال ف����ي الدنيا والجنة في اآلخرة
ال����ى أن وصل الح����ال الى اكثر من
مليون يتيم وارملة لم يزرهم السيد
والمفتي ليرى حالهم بعد وفاة أبيهم
المجاهد.أننا اليوم في امس الحاجة
ال����ى التوجيه الترب����وي والمعنوي
والتنم����وي لبن����اء جي����ل مه����دد
بالنقراض بس����بب ه����ؤالء الحكام
الطائفيي����ن الذين وصل����وا العراق
ودخل����وا منكل حدبا وصوب وبدئوا
ببيع ثروات����ه وخيراته حتى ضيّقوا

الواحد  ( :اس���تاذ ماكو دخان بال
نار ) ؟؟؟ من هذا المثل الش���عبي
وال���ذي يؤم���ن به كثي���رون جدا
يتبين لنا عدم زوال األثر النفسي
والمعن���وي بمجرد إتاحة الفرصة
لل���رد على نفس القن���اة ومن هنا
تبدأ الخط���ورة العالية لترويج أي
تهمة وألي شخص دون استثناء
على أي نوع من أنواع التمييز .
اخت���م مقالتي ه���ذه بحديث نبوي
شريف ( المس���لم من سلم الناس
من يده ولسانه ) واعلموا جيدا يا
سادة التشهير من مقدمي البرامج
المعروفة بالتطبيل االعالمي انكم
انما بفعلكم هذا تخرجون عن سالم
االسالم وان فررتم من حكم الدنيا
فان هلل تعالى عدالة التفرون منها
وكفاكم تعتاش���ون عل���ى فضيحة
الناس يا..

حسني علي العزاوي
لقمة العيش على شعبه ليسهل لهم
بيع اجسادهم مقابل ان يامنوا لهم
والطفاله����م قوت يومه����م وحماية
عوائلهم م����ن الضياع وهم يعلمون
ان موتهم هو الضياع االكبر ولكن
هاجس التقية هو من سيطر عليهم
ويدفعهم للموت الن جهلهم وغسل
ادمغتهم بلغ ذروت����ه ..أننا نخاطب
فيك����م مثقفيك����م ان يتص����دوا لهذه
الهجمة الجاهلية وتوعية الش����باب
العراق����ي بع����دم بيع انفس����هم لتلك
المليش����يات المتاجرة بدمائكم تحت
ش����عار حماية المقدس����ات وماهذه
الش����عارات اإليرانية س����وى حجة
تقاتل باجسادكم وتش����يع الفوضى
ف����ي كل البلدان باس����مكم من اجل
التصله����م رياح االصالح وتقتلعهم
وتفض����ح موقفه����م المتأم����ر على
الدين االسالمي.إن الشباب العراقي
مع����روض للبيع ومكات����ب الداللية
والسماسرة منتشرين في كل مدن
الع����راق تديرها مليش����يات متعددة
االس����ماء والخفايا ولكن ارتباطها
واح����د ومديره����ا واح����د ومصادر
تمويلها واحدة  ..انتبهوا والتذهبوا
الي مكان الن خروجكم من العراق
للقتال خارجه هو الضعاف حبهتكم
الداخلية اوال وتشتييت جهدكم في
تحرير الوطن واس����تبدالكم بشعب
ايراني فأن متم هو نص ُر لهم وان
عش����تم فليس لكم أال خيار التعايش
ً
مستقبال وانتم اذالء لهم،ألنكم
معهم
حين تعودون س����ترون كل ش����يء
بيدهم .

