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العدد 2406 :

َحقا ً ...
َم ْن يدري ؟

ُ
حاولت أن [
طيلة س����نوات ،
َ
أعمل ] في صحيف ٍة أو مجل ٍة
براتب ش����هري
 ،بالقطعة أو
ٍ
 ..لكن شروطهم التي تتقاطع
م����ع إس����تقالليتي المُتمردة
ْ
كانت
ونزوعي الى اإلنتقاد ،
تقف حجر عثرة في الطريق
���نوات
 ،فلم أفلَح  .وطيلة س�
ٍ
أيضاً  ،كان� ْ
���ت وزارة الثقافة
في أقليم كردستان  ،تصرف
« ريزكرت����ن « بال ُكردي����ة ،
وتعن����ي « تقدي����ر « أو «
مُكافأة «  ،الؤلئك الصحفيين
واألدباء [ الذين ال يستلمون
���ب م����ن الدول����ة وال
أي رات� ٍ
من أي جه���� ٍة او مُنظمة ] ،

وكان����ت المكافأة تتراوح بين
 150أل����ف  300 /أل����ف
دين����ار ش����هرياً  ،و ُتدفع ُكل
ثالثة أش� ُ
���هر  .حتى هذه  ،لم
أس����تطع الحصول عليها في
ذلك الوقت .
ً
ُ
رأيت الفتة في إحدى
إلى أن
ُ
س����احات دهوك  ،تعلن عن
���رض تش����كيلي للفن����ان
مع� ٍ
المعروف « فهمي بااليي «
ِر
في كاليري دهوك  ،حيث ُذك َ
ان وزير الثقافة حينها السيد
« كاوة محم����ود « س����يقوم
���رض  .وبالفعل
بإفتتاح المع� َ
توجه� ُ
���ت ال����ى المعرض في
صب����اح ، 2011/10/5

انثروبولوجيا  ..ريف ّية !!
عماد عبد اللطيف سالم

امني يونس
للتم ُت����ع بمش����اهدة اللوحات
الجميل����ة ً ،
أوال  ..ولِمُقابلة
الوزير ثاني����اً  ،وإبالغه َ
بأن
لدي س����بعة ُكت����ب مُطبوعة
ّ
تضم مجموع����ة مقاالتي وال
ُ
زلت مُس����تمراً في الكتابة ،
َ
ُ
وأنني مُستقِل ولست متقاعدا
وال أستلم راتباً من أية جه ٍة
���زب أو منظم����ة  ،أي
أو ح� ٍ
ان جميع ش����روط إستحقاق
علي .
« المكاف����أة « تنطبق ّ
َو َعدن����ي الوزير خيراً  ،وقال
ّ :ق����دم لي طلباً في الوزارة .
وكان ذلك فع� ً
ُ
َ
فأصبحت
�ل�ا .
أس����تلم من����ذ آذار ، 2012
مُكاف����أة أو ريزكرتن 300 ،

ألف دين����ار أي حوالي 250
وإستمر ذلك
دوالر شهرياً .
َ
لغاي����ة نهاي����ة  . 2013ثم
ْ
إنقطعت المكافأة بحجة وجود
جر ٍد لشطب المتحايلين الذي
يستلمون راتباً آخر  .وبعدها
َ
قيل لي في مديرية الثقافة في
دهوك  ،أن المكافآت توقفتْ
بسبب األزمة المالية .
ُ
قبضت  300ألف
بإختصار ،
دين����ار ش����هرياً  ،على مدى
 21ش����هراً فقط  .وبعدها لم
َ
تبق هنال����ك « مُكافأة « وال
تقدير ! ( .لو َ
كان هنالك جر ٌد
حقيق����ي ونزيه  ،فأنا مُتأكِد ،
أن أش����باهي من الصحفيين

عن ثرثرة إنقاص رواتب الموظفين

وردن����ا ف����ي غرائ����ب المعاصر
م����ن الزمان أن بعض الساس����ة
المترف����ون مم����ن يكس����بوا في
الش����هر الواح����د أربعين مليون
دينار عدا الكومنشينات وأجور
السكن والسفر والخاوات بأنهم
يثرث����روا هنا وهن����اك ليقترحوا
عجيب األقتراحات حول أستقطاع
نسبة من رواتب موظفي الدولة
المبتلي����ن بالواق����ع الع����ام رغم
برائتهم م����ن كل ما أصاب البلد
م����ن تداعيات ،أق����ول لهم وأنا

مطلع ولس����ت خبير وقد تنقلت
في أماك����ن عمل ومؤسس����ات
أكث����ر م����ن (أم البزازي����ن) أن
روات����ب الموظفي����ن عموم����ا”
أغلبه����ا إن لم تك����ن كلها تذهب
جميعه����ا كمصاري����ف للخدمات
والت����ي يفت����رض أن توفره����ا
بالمجان
الدولة (النفطي����ة) لهم
ّ
 ,فه����ي تندلق به����دوء لتتحول
الى م����وارد تجينها مؤسس����ات
الكهرب����اء والطاق����ة والصح����ة
والتعليم واألتص����االت وغيرها

ألنهيق ..

أعاد للذاك���ره ماكنا نقرأه عن
هر الجيش)
إجراءات (حماية َظ ْ
وهو يش���تم المتظاهرين الذين
ُحسنون التوقيت وال يعرفون
الي ِ
معن���ى الحري���ه ويجهل���ون
مصلحتهم ومصلحة ناس���هم ,
وتمن���ى أن تنفجر مفخخه في
منتصف حلقته���م الدائريه في
س���احة التحرير لك���ي يكونوا
عبرة لمن إعتبر  ,هؤالء الذين
يتظاهرون اليوم ألم يجدوا يوم
أخر غير أي���ام المواجهه مع
أألرهاب ؟ .هل يعرفون معنى
ذلك ؟ ه���ل يعلمون إن داعش
وغيره���ا من ق���وى أإلرهاب
ستقرأ الرساله على إنها تأييد
لهم ضد الحكومه؟ .
هك���ذا قذف الرجل تس���اؤالته

الموت���وره وأعقبها بش���تائم
(لوالديهم ووالد والديهم وسلفه
س���لفاهم .....الخ) وأخرج كل
مافي جعبته من بذاءات بحق
شباب لم يؤتوا أمرا ُنكرا  ,لم
يساورني الش���ك بأنه سيقف
مثل هذا الموق���ف ألنه –كأي
نفع���ي -دائما م���ا يكون ملكي
أكث���ر من الملك  ,لكن –وعلى
س���بيل المناكده – سألته فيما
راض ع���ن مس���توى
إذا كان ٍ
الخدمات السيما الكهرباء التي
كانت السبب المباشر ألنطالق
تلك التظاه���رات  ,وعن اليوم
المناس���ب للتظاه���ر مادامت
مواجهتنا مع أألرهاب مستمره
وعلى مدار س���نوات طوال ,
وخجال على تاريخ السياس���ه
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ممن تس����لبنا آخر دين����ار  ,بل
حتى الغذاء أغلبه يعود بصورة
أو أخرى للحكومة التي أرهبت
األعداء وأحال����ت العراق دولة
عظمى بالفواتح والألس����تنزاف
والبكاء حتى يجد المرء نفس����ه
كيوم ولدت����ه أمه خالي الوفاض
من وسخ الدنيا وقد قطع عالقته
ليودع لألبد حياة الرفاه
بالبنوك ّ
تل����ك التي ذكرت في الدس����تور
.الدولة ياسادتي تعطينا الرواتب
بيدها اليمين لتأخذها بالش����مال

الذي����ن اليس����تلمون ً
فعال أي
رات����ب من أية جهة  ،قليلون
جداً  ..فكما يبدو  ،أن وزارة
الثقافة أو الجه����ات المعنِية
 ،درءاً لإلح����راج  ،فأنه����م
اليعلن����ون األرقام الحقيقية ،
ألنها ستشكِل فضيحة ! ) .
....................
���تغرب من العدد الهائل ،
أس�
ُ
م����ن مُس����تلمي الرواتب في
وأتعجب من نسبة
األقليم ...
ُ
الفضائيي����ن او ال « بنديوار
« الذي����ن ليس له����م وجود
ُ
ً
وأندهش من اآلالف
أصال...
الذي����ن يس����تلمون راتبَين أو
ثالث����ة « والغريب اُك ُت ِش� َ
���ف
م َ
َن كانَ
ُؤخ����راً  ،ان هنالك م ْ
يقب����ض خمس����ة رواتب !»
هلهل أم
 ...وأخي����راً ه����ل اُ ِ
ُ
ظهر ان هنالك
ألط����م  ..فلقد َ
أسماء لس����ودانيين وليبيين
ومصريي����ن  ،ضم����ن قوائم
مُس����تلمي الرواتب عندنا في
األقليم !!  ..أسماء فقط وال
« الحبربش����ية « ُه����م الذين
يستلمون رواتبهم فعلياً .
.....................
َك���� ْم أنا خفي����ف الوطأ ِة على
الحكومة  ...فال اُ ّكلفها راتباً
ً
أو ُ
مكافأة
تقاع����داً وال حت����ى
بس����يطة  ...لك����ن يب����دو ان
أمثالي ُهنا في األقليم نادرون
 ....فل����و كان����وا كثيري����ن ،
لم����ا أصبح� ْ
���ت الحكومة ُ
تئن
من ه����ذه الضائق����ة المالية
واإلفالس ! .
..................
���ض راتباً
نت أقب� ُ
ُربم����ا لو ُك ُ
جيداً  ،ألصبح� ْ
���ت إنتقاداتي
أخف  ...ال أدري  .و ُربما لو
ُ
كنت أس����تل ُم راتبَين أو ثالثة
َ
ومكافآت ومِنح وقطع أراضي
ُ
 ...لم ُ
وأصبحت
َدحت السلطة
ْ
بوقاً لها  ..مَن يدري ؟ !.

أطفالنا النهمي����ن ممن أعتادوا
على الطعام بع����د رفع الحصار
والتحرير في عراقنا المس����تعر
الحاجة
بالقيض الش����ديد م����ع
ّ
الماس����ة لآليس كري����م  ،أقول
ّ
لكم ياساسه القبح دون كياسه
أن رواتب الموظفين خط أحمر
فإن مسس����توها ستفتحوا على
أنفس����كم نار جهنم لسبب بسيط
وهو أن كلفة الحياة في العراق
أغلى م����ن أص����ل الراتب فإن
إنقص األخير ستكون المجاعة
والجائع يلتهم كل مايجده أمامه
وس����يأكلكم بالتأكيد.وفي الختام
نسأل ونطالب أين السلّم الجديد
وماذنبنا ليتأخر بسبب الحمقى
من زمالئك����م الحثاله فمالكم ال
تنفذوه س����نحبكم ونقبلكم رغم
رائحتكم التي تس����د الش����ريان
األبه����ر و تقلب اإلنس����ان الى
ضف����دع أخضر  ،فه����ل يعقل ،
يامخلوقات الدب����ق األحمر أن
تالحقونا على راتب اليكاد يمكث
في جيوبنا لمدة أسبوعين  ،فأن
أعطيتمونا ّ
حقن����ا فتكلموا وإن
أبيتم ليس لكم إال أن تصمتون
 ،أصمت����وا هو أقرب للتقوى يا
البواقون !.
أيها ّ

غالبية السواد األعظم ليس لديهم القدرة
على اس���تيعاب تصريحات المس���ؤولين
“ الميتافيزيقي���ة” بس���بب البعد الثقافي
بين الطرفين,فبين الفينة واألخرى يطل
علينا مس���ؤول يطلق تصري���ح غريب
وس���اخر(مضحك) يثير لغط���ا كبيرا في
الشارع ويس���حب األضواء من مشكلة
الح���دث الصاخب الى وض���ع طبيعي ,
البعض يتصور أن المس���ؤول أطلق هذا
التصريح جزافا” او بدون وعي او بدون
دراس���ة مس���تفيضة لحيثيات التصريح
وردود الفع���ل ,النظري���ات الحديثة التي
اهتمت بدراسة “س���يكولوجية الخطاب
وازدواجي���ة الش���خصية” تفند التصور
الشعبي وتدعم تصريح المسؤول,فالكل
يذكر تصريح ملكة فرنس���ا حين خرجت
المالي���ن تطال���ب الملك لوي���س الرابع
بالخبز وردت علهم بسخرية ( كلو كيك

حميد حران السعيدي
بالع���راق ل���ن أنق���ل أجوبته
المتناهية السخف  ,فقد كانت
ردوده م���ن الهب���وط بضعف
الحج���ه وس���ماجة المف���رده
والتش���نج المالزم لكلماته ...
وكل ما إستفدته من مجالسته
ج���زاه اهلل خي���ر الج���زاء هو
تذكي���ري بالحادثه التاليه :في
أحد أحي���اء المدين���ه الكبيره
وفي ثمانينات القرن الماضي
توفي (المختار) وشغر منصبه
(الخطير ج���دا) الذي التتجاوز
صالحيات���ه (المهم���ه كلش)
الختم على أألوراق الرس���ميه
للمواطنين مقاب���ل مبلغ زهيد
يس���تلمه م���ن (المراجعي���ن)
مقاب���ل مس���اعدته للجه���ات
أألمني���ه ف���ي متابع���ة الناس

والتضييق عليهم ضمن مخطط
تكمي���م أألفواه المتب���ع آنذاك
وخاصة (المش���بوهين) الذين
وضعت عليهم مؤشرات أمنيه
بس���بب مواقفهم السياس���يه ,
وتقدم مجموعة من أألشخاص
ألشغال (المنصب) ومن بينهم
أب���و فاهم  ,وج���رت مقابلتهم
في (الشعبه الحزبيه) من قبل
لجن���ه أمنيه حزبيه مش���تركه
 ,وحي���ن ج���اء دور أبو فاهم
سأله المس���ؤول الحزبي عن
رأيه (بالقياده السياسيه وعلى
رأس���ها الرئيس القائد صدام
حس���ين حفظ���ه اهلل ورعاه) ,
فأجاب الرج���ل بما ُع ِرف عنه
م���ن (مفهومي���ه) ( :القياده
السياس���يه كلها بفلسين بس

مقطوعة  ..اإلنتفاضة قادمة .
زين ه���ذا اذا متحطله اليك  ..يزعل
وهوه من ع���ام  ، 1958وإلى أن
ّ .
هاجر للحبش���ة  ،مش���ايف كهرباء
َ
 ،و م���ـ “ منت���ول “ وال “ َن ْتلَ���ة “
 ..ومطافرة عن���ده “ الجوزة “ وال
مرة  ..وموبايله مبي رقم جاسم أبو
ّ
المول ّدة .
َ���س فهمون���ي أخ���وان َ ..كبُ���ل
وب ْ
مترزلون���ي  ..اللّي مثل هذا صاحبنا
 ..الـلي مـا “ منتول “ وال “ َن ْتلَة “
 ..إلى أن هاجر للحبشة  ..و مطافرة
ميعرف
عنده “ الج���وزة “ أبد  ..و
ُ
جاس���م ابو المول ّدة شلون “ دكتاتور
“ ابن “ طاغية “ ..
َّدر ين ِتفِض ؟؟؟ .
شلون يك ْ
الخ ّريط “  ..حلوى
“
:
مالحظ���ة
(
ِ
شعبية مصدرها الدقيق المُس َتخلَص
ص ْب “ بردي “ االهوار  .اذهب
من َق َ
إل���ى خالنا “ جوج���ل “  ..واكتب “
الخريط “ وس���تجد أكثر من
حل���وى ّ
ُ
يتحدث عن ه���ذا النوع النادر
رابط
من الحلوى الشعبية ) .

من  -تصدير الكهرباء وتشغيل
السخانات -الى -أمر دبر بالليل-

محسن لفته اجلنابي
دون زيادة ع����دا النقصان وهذا
م����ا يحصل مع تس����عين بالمائة
من الموظفين إبتداءا من ف ّراش
حتى مع����اون مدير ع����ام  ،أما
العش����رة بالمائة المختلفين هنا
 ،فهم المنتفعين الموالين أولئك
األنبي����اء المنزلي����ن من جماعة
الس��ل�الم الذهبي����ة أوالفائزي����ن
المؤسس����ات
بمخصص����ات
والمفوضي����ات
الفرهودي����ة
المُحابات ّي����ة وأصحاب الدرجات
الخاصة (حفظه����م اهلل !)  ,فهم
وحده����م يتمكنون من الس����هر
في باريس وش����رب القهوة في
البرازي����ل ليعرج����وا على الس
فيج����اس ألداء مناس����ك العهر
والفج����ور وماتاالها من س����بح
وأرتماس تحت دوش منس����اب
بم����اء زمهرير .وأق����ول أيضا”
للساسة النائمين ممن اليعرفون
آلية صرف الرواتب بأن رواتب
الموظفين يستقطع منها (أصال”)
ومنذ العام  2013نسبة عشرة
بالمئة من كل راتب تحت طائلة
المساهمات التقاعدية والتوقفات
الحمنتليشية والتي تأخذها وزارة
المالية لتتصرف بها في األبواب
التي تراها والتي اليعرفها العوام
ب����ل المخصوص م����ن خواص
الخاص����ة  ،رغ����م ع����دم وجود
ّ
مسوغ قانوني لذلك األستقطاع
ّ
الذي يش����فط م����ن جيوبنا ثمن
عشر وجبات كانت ستسد رمق

آني  ( ..و م���ا ادري ليش ي َكولون
 :أع���وذ باهلل من كلم���ة “ آني “ ،
الحر
ومس���تكثريهه علين���ه به���ذا
ّ
األس���ود )  ..صارلي جم يوم ساكت
اعد بغرفتي “ الواقعيّة “  ،وما
 ،و َك ِ
ادري شديصير بالعالم “ األفتراضي
“  .الجو حار  ..و راس���ي بارد  .ال
سياسة  ،وال اقتصاد  .وال قصائد ُح ّب
 .وال اتفاق نووي ( اللي ثبرتونه بي
 ،وبـ مردوداته “ األيجابية “ علينه
 ،اهلل يثبرك���م دنيا وآخرة )  .وال خام
برنت اللي صار بـ  53دوالر للبرميل
جروا صلوات )  .وال خام تكساس
( ّ
أبو ال���ـ  47دوالر للبرميل ( روحوا
ش���وفولكم ج���ارة )  .وال عن طبيعة
وس���مات وخصائص “ الخوازيق “
التاريخي���ة القادمة  ،التي س���نجلس
باسترخاء شديد ( في القريب
عليها
ٍ
العاجل )  ،بأذن اهلل .
ْ
َك ْ
أفوت “ صنطاوي
لت لنفس���ي خل
“ ( أي بصم���ت ) له���ذا المهجوم “
الفض���اء األزرق “ ( مثل مي َكولون
الجماعة )  ،وأش���وف شصار بالدنيا
من وره غيابي عنكم ( لبضعة ايام “
قد تطول أو تقصر “ ( مثل مي َكولون
ِس ُهم ) .
الجماعة ذوله نف ْ
ُ
أباو ْع “ (
دخلت
بحذر بالغ  .بس “ ِ
ٍ
ّ
ّ
َ
يعني  :اتصف ْح )  .وألن البيّه ميخليني
َ ..ك ْ
أح ْط “ اليكات “ َ .د ْك اليكات
مت ُ
 .لي���ش اخوان بس اليكات ؟ ألن كل
ما أعلّق على واحد  ،ح ّتى لو بس “
أتر ّزل ( أي أوبّخ بش ّدة )
ّ
منور “ َ ..
مرة باليوم .
أتر ّزل أكثر من ّ
ومرات َ
ّ .
ومرات
ومرات أصير ّ ، unfriend
ّ
ْأن َه ْ
ف  Blockم َع ّد ْل .
وبينم���ا أنا مُنش���غ ٌ
ِل بـ “ الس���ياحة
َ
ْ
الفكريّة “ معكم ( ألن ما بُقت عندي
أرض  ،وال ٌ
سياحة غيرها  ..وال ٌ
أهل
 ..وال ٌ
دار )  ..وإذا فد واحد
مال  ،وال ُ
تناحري “ يدزلي رسالة
ديالكتيكي “ ُ
على “ الخ���اص “  ..ويكتب فيها :
َ
اتابعك منذ م ّدة طويلة َ .
تكتب
أنت
أنا
ْ
ُ
مارس “
بـ “ َن َفس تش���اؤمي “  .وت
ُ
َج ْل��� َد ال���ذات “  ..و ِ ..رزاله ّ
مناه ..
و  ..و رزالة ّ
من���اك  ..وبعدين آخر
ْ
جانت مرتبّة  ،ومال مثقفين ،
رزالة
َ
ٌ
مديني “ ،
ق���ال فيها  [ :انت كائن “
ّ
شيء عن روح األماكن ،
أي
ال يفق ُه ّ
ٍ

وال عن رائحة األشياء الصغيرة  ،في
األنثروبولوجيا الريفيّة ] .
ال أخ���وان  .لهن���اه  ..وب���س  .آني
ً
ّ
وخاصة
ات���رز ْل “ دائماً (
صحيح “
م���ن ذوله جماع���ة األقتصاد  ،ومن
الح ّب )  ..بس
ذوله جماع���ة قصائد ُ
مال ّ
اترز ْل “ انثروبولوجياً “  ..هاي
ّ
َ
ُ
بالنسبة إلي  ،كلش واكفة .
ُ
كتبت ل ُه  ،وراس���ي براسه ( مال “
ً
البروفايل “ طبعا )  ..و عيني حمره
َ
مخ ْن ِزره  ،وريشي منفوش  ،مثل ديج
ّ
أعرف  ..وأتحداك .
ريفي  :ال أشو ُ
كتب لي  :خوش استاد  .ت َك َد ْر ت َكللّي
شنو يعني “ ِخ َّريْط “ ؟؟ .
ْ
ش���تقصد استاد .
إي أعرف
ُ
كتبت ْ :
َ
تقصد  :الكالم الذي المعنى له .
أنت ُ
ْ
َ
الكالم “ الخ ِرط “ !!!! .
علي بته ّك ْم  :ليش مو “ الهذيان
ر ّد ّ
“  ..ل���و “ الهس���تيريا “  ..ل���و “
الغثي���ان “ مال عمّك ( س���ارتر ) ..
ْ
راهمات أكثر !!!! .
متشوفهن
ُ
ّ
مرة لخ ..
أخوكم يبيّن “ ات���رزل “ ّ
َر َغل بطي���ن ريفي  ،واصل لـ “
وإتم ْ
الص ّرة “ .
ُ
ْ
ِع ْ
ورجعت لـلـ
ف���ت “ الخ���اص “ ..
ْ
ْ
اليكات ..
والي���كات ورا
. Home
ْ
وصلت لواحد كاتب  :الكهرباء
إلى ان

السيد الريس اهلل يحفظه على
راس���ي  ,وان���ه أدري الناس
تكرهه بس واهلل أنعل والديهم
كله���م وأهج���م بيوته���م على
رووسهم) ! فوجيء المسؤول
به���ذا الج���واب فنه���ض من
كرسيه وأمس���ك بيد ابو فاهم
وذهب به الى الغرفه المقابله
حيث يجلس المسؤول أألعلى
 ,وأخب���ره ب���أن ه���ذا الرجل
يدعي إن الناس تكره الس���يد
الرئي���س  ,ونقل ل���ه تفاصيل
المقابل���ه بالكامل  ,هنا أش���ر
المس���ؤول الكبير لرفيقه بيده
طالب���ا منه أألقت���راب ووضع
فم���ه بأذنه قائ�ل�ا ( :هو هذا
سووه مختار ألن مثل هالمطي
هو اليفيدنه وأعتبر كل الكالم

ال���ذي قاله نهي���ق) .نعم أيها
المس���ؤول البعثي م���ن كانوا
ينهقون لكم وج���دوا أألن من
ينهقون ل���ه ومازالوا يُريدون
(ينعلون والدي���ن الناس) ...
لكن الس���ؤال هل ش���ب ناسنا
على الطوق وتحركت عجلتهم
باتجاه إكتس���احهم وإكتس���اح
أس���يادهم القدامى والجدد من
أج���ل دولة الغد المش���رق ...
غد السالم وأألمان الخالي من
الفساد والمفسدين ...و(حمير
السلطه) ؟؟؟.

بدل الخبز) فقراء فرنس���ا نسوا الجوع
والخبز وانش���غلوا بكالم الملكة الغريب
وبدت عليهم الضحك والس���خرية لحين
قي���ام الث���ورة الفرنس���ية(,وطاح حض
الملك���ة) فعندم���ا يطل مس���ؤول ويقول
س���نصدر كهرباء في نهاية عام 2013
,هو يعرف بأنه ال ولم ولن يصدر كهرباء
ولكنه يرأف بالقوارير ويضحك الشارع
وينس���يهم معاناة الحر وينس���ى مشكلة
الكهرباء ويستبش���ر خيرا بأنه مواطن
من بلد يصدر النفط والكهرباء وانش���غل
بهذا التصريح ونسى حجم المعاناة التي
كانت تؤث���ر على مزاجه وهذه نعمه من
نعم التفكير “ الرومنتيكي” ,مرت نهاية
العام المذكور والكهرباء من س���يئ إلى
أسوء وترك المواطن فكرة إرباح تصدير
الكهرب���اء ويبحث عن ما يس���د حاجته
ويرفع كاهل مصاري���ف المولدة,بمعنى

ستار عباس

ع���ودت الح���زن والمأس���اة للمواط���ن
ويحتاج ش���حنة س���اخرة أخرى فيأتي
مسؤول أخرى يس���حب معاناة المواطن
ويجعله ال يشعر بارتفاع درجات ويطلق
تصري���ح اغ���رب من س���لفه ويقول ان
نس���بة  12%من أهالي العاصمة بغداد
يس���تخدمون الس���خانات في شهر تموز
الذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة منذ
نزول س���يدنا ادم عليه السالم الى يومنا
هذا ,تصور وأنت تعيش في أجواء يصل
مع���دالت ارتفاع درج���ات حرارتها الى
اكث���ر من نصف درجة الغليان وتش���غل
سخان وتس���مع هاكذا تصريح من وزير
الكهرب���اء ب���اهلل عليك���م اال تضحكون
وتنس���ون الكهرباء وترفعون السخانات
ف���ي التظاه���رات ,ثم تخ���رج تظاهرات
عمال وموظفين بس���طاء أغلبهم يسكن
في “خريبة” مستأجرة أخرت مرتباتهم
يطل عليهم المس���ؤول وبحنكة العارف
بتاريخة ومصدر القول ويقول لهم (هذا
امر دب���ر بليل) البعض ضحك ونس���ى
المرتب���ات والبعض األخر ظل صامت لم
يع���رف معنى التصريح بس���بب تواضع
ثقافته لكن���ه ضحك بملء قريحته عندما
عرف أنها م���ن أدبيات التاريخ الخاصة
بالرفيق المناضل أبو “جهل القريشي”
عندما وجد اإلمام علي عليه السالم نائم
في فراش الرس���ول محم���د صلوات اهلل
عليه ,االن وبعد ان عرف المواطن نوايا
السادة المس���ؤولين ما عليه اال الدعاء
ال���ى اهلل على هذه النعم���ة التي أنعمها
وسلط عليه مثل هؤالء المسؤولين .

