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العدد 2418 :

والصرخ ِة
بني الهمس ِة
َ

ابليس قرر ان يهاجر
من العراق

امين يونس

صديق����ي ( س ) ل ُه ول ٌد في منتصف
العشرينيات من ُعمر ِه  ..ويعمل في
ش����ركة  ،وطبيعة عمل���� ِه ُ ،تتيح ل ُه
الكثير من وقت الفراغ  .وكما في ُكل
البيوت  ،فأن صديقي ( س ) يحتاج
بين الحين والحي����ن  ،ان يقوم إبن ُه
بمُساعدت ِه في أعمال المنزل اليومية
ُماطل
الضروري����ة  ..لكن اإلب����ن  ،ي ِ
ً
وعادة
ويتهرب ويختل����ق األعذار .
يدور مثل هذا الحديث بينهما ؟
ُ
الثالثة بعد ُ
الظهر ،
* األب  ... :أنها
ِلح للغسالة
ُص
م
لجلب
لماذا لم تذهب
ّ
ٍ
كما إتفقنا البارحة ؟
 اإلب����ن  :لقد ُنمت مُتأخ����راً  ،ولم
َ
أنهض .
ُ
قرعت باب غرفتك عدة مرات
* لقد
ُ
وإتصلت بك عل����ى الهاتف  ..ولم
،
َت ُرد ! .
 لم أسمع ُ ..كنت نائماً ! .

* هل عالج� َ
���ت إطار الس����يارة يوم
أم����س  ،وه����ل فيها بانزي����ن ؟ كما
تعرف عندي مشوا ٌر مُهم اليوم .
 سأقوم بذلك اليوم .* حق����اُ َ ..
أنك مُهمِل وكس��ل�ان وال
تصلح لشئ .
 غاضب����اً ومُس����تاءاً  :أنا ال أصلحلش����ئ ؟  ..من َح ِق� َ
���ك أن تقول ذلك
 ...لو أنني ُ
كنت مثل بعض الش����باب
ُ
َ
اآلخرين  :أس���� ُرق واقامِر وأس����كر
وأتحارش ببنات الناس ..
وأتعارك
َ
َ
واُ ّس����ِبب لك مئات المشاكِل  ..فماذا
ُك َ
نت ستقول ؟؟!
.........................
صديقي المس����كين  ،يُعاني من هذه
العالقة الش����ائكة مع ول����د ِه  ..الذي
ُحِمل وال����د ُه م ّ
ِنًة  ،ألنه
يعتق����د أن ُه ي ّ
اليس���� َكر وال يُقا ِم����ر وال يس���� ُرق ..
ليس مَعنِي����اً بأعمال
َ
ويتصور أن���� ُه َ

11=1+1
مصطفى عبد الحسين اسمر

احد صفوف مدرسة النوابغ االبتدائية تشكو
منه الوزارة مر الشكوى بسبب ضعف أداء
تالميذه وزير التربية و التعليم اقترح العمل
بإحدى النقاط التالية
-1إرس���ال احد منتس���بي ال���وزارة بحجة
مشرف تربوي كي يعرف سبب المشكلة
-2أو فص���ل تالميذ ذلك الص���ف جميعهم
 .أرس���ل المبعوث إلى مدرس���ة النوابغ إلى
شعبة (ج) الخامس االبتدائي تدخل المعلمة
االنيق���ه الفاتن���ة األم���ر طبيع���ي التالميذ
منصتي���ن مؤدبين يرددون وراء معلمتهم
كل شي يجري على مايرام إذن أين المشكلة
فك���ر المبعوث بخط���ة قام بتركي���ب كإمرة
بشكل س���ري و مخفي في الشعبة و اليوم
التالي اخذ التسجيل تدخل المعلمة لكن بدون
ابتس���امه تصرخ عل���ى التالميذ أين كراس
الكتاب���ة التالميذ خائفين ج���دا تبدءا حصة
الرياضيات
 11=1+1و عينا المعلمة تنظر إلى خارج
الدرس ينهض احد التالميذ وقال كال يا ست
أنها تس���اوي ( )2تنظر ليه بغضب و تنادي
المدير و تشكو من ان هذا التلميذ قليل أدب
و يس���ئ للدرس المدير ضخم الجثة أصلع
ال���رأس المعجب بالمعلمة يعاق���ب التلميذ
بالفلق���ة حتى اجبروه عل���ى اإلجابة الخطأ
وتباش���ر بالدرس  11 =1+1و هي تنظر
إلى خ���ارج الصف المبعوث ذه���ب إلى ما
كانت تنظر عيونها س���احة ترابية يستغلها
ش���باب للعب كرة القدم كانت معجبة بكابتن
الفريق الوس���يم ذو الجسم الرياضي بحيث
تنس���ى  2 =1+1ق���دم المبع���وث تقريره
تحاس���ب المعلمة و تنقل إلى شعبة اخرى و
تأتي معلمة ثانية ش���رط ان تكون متزوجة
و كبيرة في الس���ن نفس الشي 11=1+1
ع���اد المبعوث هذه المرة كان���ت أم الكابتن
تنظر و هي معجبة ب���أداء ابنها وتم فصل
التالميذ شعبة (ج) جميعا .
المش���كلة كتب على الشعب القبول بكل شي
وفعل ما يائمرون به أو خسارة كل شي .
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المنزل إطالقاً !
صديق����ي ( س ) اليُري����د أن يُؤذي
مش����اعر إبن ِه  ،وي���� ُرد علي ِه  .. :لو
ُ
كنت أنا مث����ل بعض اآلباء اآلخرين
ُ
 .. :أه ُم����ل البيت واألوالد  ،ال ا ّوِفر
إحتياج����ات المن����زل  ،ال اُبال����ي بما
يحصل ألف����راد العائلة  ..فماذا َ
كنت
ستفعل حينها ياولدي ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلطة في أقليم
عالقة الشعب  ،مع ُ
كردس����تان  ..فيها بعض ُ
الشبه من
عالق����ة صديقي ( س ) م����ع ولد ِه .
فالشعب أي األب  ..يُعاتِب اإلبن أي
السلطة :
ُ
 ..لقد جعل ُتم الرواتب َفصلِية َ
بدال من
ُ
البطالة م َ
ُتف ِشية
شهرية  ..وصارت
 ،والكهرب����اء متقطع����ة  ،والبانزين
س����ئ النوعية  ،وعالقاتنا مع بغداد
في تده����ور  ..وكذلك م����ع المحيط

رافد عالء الخزاعي

األقليم����ي  ...تنافس����اتكم اللعين����ة
الس����لطة والمناصب والزعامة
على ُ
والمكاسب الضيقة  ،أور َد ْتنا موارد
التهلكة  ..حقاً أنك ُم فاس� َ
���دون وأث َب ُتم
َ
التصلحون
فش����ل ُكم الذريع  ...وأنكم
لإلدارة ! .
الس����لطة ُ .. :
النصلح لإلدارة
نحن
َ
ُ
؟؟  ..أنكم تتمتع� َ
وليس
���ون باألمان
َ
مثل بقية العراق « التنسوا ما حصل
قبل أي����ام فقط  ،في علوة جميلة في
بغ����داد وكذلك في بعقوبة وغيرها «
من إنفجارات مُروعة  .وتذكروا ما
تتمتع����ون ب ِه من ُحريات ش����خصية
التتوفر ال في الموصل وال بغداد وال
البصرة .
ل����و ُك ّنا مثل ح����زب الدعو ِة أو دولة
الخالف ِة اإلسالمية في العراق والشام
 ..فماذا كن ُتم ستقولون ؟! .
.........................
كم����ا أن صديق����ي ( س ) اليُريد ان
���ارح إبن ُه ( حتى ه����ذه اللحظة
يُص� ِ
)  ،ك����ي اليجرح إحساس����ه  ..فأن
الشعب أيضاً ّ ،
يفِضل أن يهمس في
ُ
السلط ِة  .. :لو كنا مثل الشعب
اُذن ُ
األوكران����ي  ،ال����ذي يرم����ي نوابهُ
الفاس����دين في صناديق القمامة  /لو
ُكنا مثل الشعب التونسي والمصري
���ب ُحكامه المس����تبدين
 ،الذي عاق� َ
الفاسدين أش����د ِعقاب  ..فماذا كن ُتم
ستفعلون ؟!
الش����عب يهم����س بخف����وت ( حتى
���اعر
هذه اللحظة ) كي اليجرح مش� ِ
الس����لطة التي تعتب ُر ُ
توفر
السلطة [ ُ
ُ
الح ِرية
شيئ من األمان والقليل من ُ
ٍ
 ،مّ
إستمر الحال على
ِنًة ]  ..لكن إذا
َ
َ
ه����ذا المنوال  ..فمن المُمكن جدا أن
الهمس ال����ى صرخ ٍة مدوية
يتحول
ُ
صم اآلذان ! .
َت ُ

ان ابلي���س اللعي���ن او مانطل���ق عليه
الشيطان الرجيم قرر وبعد التبصر بامره
ان يترك الع���راق ويهاجر بدون رجعة.
وتناقل���ت الخب���ر المحط���ات الفضائية
وانتش���رت االش���اعة كالصاعق���ة في
ارجاء الع���راق مخترقة دوائ���ر القرار
.وكانت الفضائية السباقة في نشر الخبر
وبطريق���ة عاجل.....عاجل....قبل وقع
الحدث ....قناة الشرقية الفضائية النها
لديها الحاس���ة السابعة او تعرف تخطيط
ابليس اللعين قب���ل ان يفكر به مما أثار
الخبر زعل الكثير...ووجهوا مستشاريهم
االعالميين لالستفس���ار لماذا هذا القرار
الخطير البليس ان يهاجر ويتركهم اياتم
لمالئكة الخير ورجال الدين.
فزعل بع���ض العراقيين وش���كلوا وفدا
رس���ميا لمقابلة ابليس وثنيه عن قراره
اللعي���ن .وخرج متظاهرون في س���احة

فضة الكالم

التحرير رافعين ش���عارا خط بخط الرقعة
وباالحرف العريضة شعب العراق العظيم
مش���روع اطفاء نار جهنم اين تتركنا يا
بليس ولم���ن تتركنا .فزع���ل العراقيين
للخبر وراحوا يترجوه من كل المحافظات
وقالو له :
أرج���وك ال ت���روح  ....وين تلكي ناس
مثلنا كذابين ومنافقين و صار عدنا القتل
عل���ى الهوية والجار ي���ذب تهديد لجاره
ويهجره باسم الطائفية,
والعل���س عندنا هواية بورقة وحدة نبيع
االخ والصدي���ق والرفي���ق ,واس���تعملنا
الدريل لزرف الدماغ وهو يردد الشهادتين
 ,ونذبح البشر بالسيف والمذبوح يردد
الش���هادة والذب���اح يذبح ويصيح بس���م
اهلل واما الحوس���مة س���ولف والتسكت
فندعوا من ربنا كل يوم تس���قط حكومة
حتى نب���وك رحالت المدراس واس���رة

المرضى ونزور ش���هادات وكلشي على
هواك سوينا وعلى بطل العرق مظاهرات
سوينا ولطمنا وبجينا
وباعتراف���ك علمناك اللي ماتعرفه واكو
تلكى ناس احس���ن منا متلهفين متلهفين
لنار جهنم؟؟؟ الن بكل صيف عندنا نعيش
جهنم ب���دون ماء وكهرب���اء واذا ماكو
المفخخات تحركنا على الحار والبارد.
فقال لهم إبعدوا عني إنتوا ما تستاهلون
!!!
كل واحد منكم يجيني شحاذ وحافي ومو
الكي اكل  ..ياكل���ه وجان قميص ماعده
وكاضيها بالتاتات مبهذل يومية والفلس
حسره عليه....
أعلمه وأخليه يبوك حتى يعيش برفاهيه
عاليه..
ويغش حتى يتخرج بامتياز ..
ويزور باإلنتخابات ويرشي حتى يكون
عضو مجلس نواب أو رئيس ..
وأول مايكعد عالكرس���ي أشوفه معلق
وراه  (...هذا من فضل ربي )
هاي ميخالف قبلت بيها بس ينافس���ون
عباد اهلل الصالحي���ن وياخذون مكانهم
بالح���ج وعلى نفق���ة الحكومة ويجون
يرجمون���ي بالحج���ار صاي���رة دايرة
بش���رفكم اكو واحد اب���ن اوادم يضرب
صاح���ب فض���ل عليه بالحج���ار وهل
المرة 49حجارة وبقوة ولمدة ثالث ايام
جان اس���تيحتوا مو انتم لو تنضربون
بالحجار طول العمر ماتنمحي ذنوبكم
.
الن مو س���رقة فردية سرقة متوزعة
عل���ى اثني���ن وثالثين ملي���ون طفل
وش���يخ وامرأة وارمل���ة وحتى اجنة
بعده���ا بظهورك���م اي اواهلل ج���ان
استحيتوا....

محمد الرطيان

()١علمتن���ي الصحراء:أن
من يضيع عن الدرب القديم..
ه���و ال���ذي يصن���ع الدرب
الجديد.
()٢ما يحدث بيننا من س���وء
فهم واختالف هو أن ً
كال منا
ينتظر أن يكون اآلخر نسخة
طبق األصل منه!.
()٣الش���باب العربي اليائس
 /البائس نوعان -:ش���اب في
المش���رق يعبر إل���ى العراق
وس���وريا ً
بحث���ا ع���ن جنة
السماء -.وشاب في المغرب
العربي يعبر البحر على قارب
متهالك ً
بحثا عن جنة األرض
في أوروبا.كالهما يموت في
الطريق ..وكالهما يس���تحق
الشفقة!.
( )٤يُقال إن اللون األس���ود
 وراثياً  -ه���و  :أصل كافةاأللوان ...فلماذا تس���خر من
لون���ك األصلي؟!حتى عندما
تقول«:أبو لهب من أشراف
قريش يصلى ناراً ذات لهب،
وبالل (عبد حبش���ي) س���مع
الرسول خشخش���ة نعليه في

الجنة»أنت ترفض العنصرية
بمقارنة عنصري���ة وبأدوات
عنصرية!ما ن���زال نصر في
ثقافتن���ا أن نق���ول لمن يعمل
ً
عمال جيداً  ،مهما كان لونه:
« بيّض « اهلل وجهك..وعلى

س���ود « اهلل
النقي���ض« :
ّ
وجهك!هذا العنصري األحمق
ما يزال يظن أن العبودية لون
أس���ود ..من يخبره أن سيّد
أح���رار العالم في هذا العصر
رجل أسود اس���مه :نيلسون

كان���ت القرية الوادع���ة تعيش
بهدوء وتم���رح حيوانات الرعاة
في الحقول والرواب���ي القريبة،
بينم���ا كان الصغ���ار يلهون غير
آبهي���ن بح���وادث الدني���ا ،فهم
اليدركون األشياء بعد ،وكان جل
أهتمامهم بالم���رح واللهو طيلة
النهار ،حتى يحين المساء ليناموا
دون ش���عور باإلحباط ،أو القلق
من ش���ئ ،فكل مايريدون متيسر
لهم ،وذووهم يقدمون لهم الطعام
والشراب واللباس واألمن.مرت
األي���ام هادئة لكن الح���ال يدوم،
ويتغير رويدا ،وفجأة بدأت القرية
تخسر من قطعان األغنام بعضها،
وصارت الرهبة والخوف يعتريان
النف���وس والوج���ل م���ن القادم،
حيث يوجد األس���د المفترس عند
أطراف القرية وهو يهاجم الرعاة
ويختط���ف في كل يوم واحدة من
النع���اج ،بينما الخ���وف يضرب
في كل م���كان من تل���ك القرية.
إجتمع الن���اس وصاروا يفكرون
في طريق���ة ناجعة ليتخلصوا من
األس���د ،ويوقف���وا الفوضى التي

تسبب بها ،ولم يهتدوا الى طريقة
حت���ى جاءهم «ال���واوي» وهو
حي���وان محتال ،طل���ب منهم أن
يس���تمعوا إليه ،وقال ،إنه يعرف
الطريق���ة المثلى الت���ي يمكن أن
يخلص الناس بها من ذلك األسد،
لكنه إشترط في حال نجاح الخطة
أن يقدموا له دجاجة س���مينة كل
ي���وم ،وقبلوا ،فالخيار أفضل من
ذل���ك والمه���م ،أن تنجح طريقة
«الواوي»
ق���ال الواوي ،التغ���ادروا قريتكم
لمدة من الزم���ن وإمنعوا الرعاة
م���ن الخ���روج ال���ى ال���زروع
والهض���اب القريبة حتى أخبركم
بنهاية المدة لتمارس���وا حياتكم
بش���كل طبيعي ،ووافقوا بالطبع،
فذهب من فوره الى األسد ،وقال
له ،مالي أراك ياس���يدي محبطا
يب���دو علي���ك الضع���ف والوهن
وأنت األس���د الذي اليهاب؟ فرد
األس���د ،إنه اليجد طعاما فسكان
القري���ة اليخرج���ون بحيواناتهم
وهو اليس���تطيع فعل ش���ئ ،قال
الواوي ،عن���دي الحل ،وهو ان

؟أربطك بحبل وثيق ،وان امنعك
م���ن الحركة ألقنع الن���اس بانك
التستطيع إيذاءهم ،ووافق األسد
فربطه الواوي بإح���كام ومضى

أنا من اليوم طالب لجوء

مانديال؟!
()٥علّمه مق���ص الرقيب أن
يكت���ب بمهارة العب كرة قدم
يُجيد المراوغة وسط غابة من
دفاع الفريق الخصم ويسجل
اله���دف دون أن يص���اب أو

يطرد من الملعب!.
()٦هنالك أشياء صغيرة في
أعماق روح���ك ال ُتقال :أنت
ستفش���ل بقولها بش���كل جيّد
وواضح ..ومن يس���تمع إليك
سيفشل في فهمها!دعها في

مكانها ..في أعماق روحك.
()٧اليد الت���ي تصفق للظالم
 وتصافحه  -عار عليها أنتكتب عن العدالة.
()٨قال الحذاء:لو أن المصنع
ق���رر أن يصنع م���ن جلدي
ً
حقيبةب���دال م���ن كوني حذاء
لحظيت باحترامكم!لألس���ف،
أنت���م عنصريون وال تفكرون
بأنأصلنا /جلدنا واحد.
()٩أعداء اإلسالم لو اجتمعوا
ليبتكروا فكرة لتشويه اإلسالم
لما استطاعوا أن يأتوا بأفضل
«داع���ش»!رأس م ّ
ُفخٌخ
من
ٌ
أخطر من
متطرف���ٍة..
بفكر ٍة
ّ
ُ
جس��� ٍد م ّ
ناسف.
بحزام
ٍخ
ُفخ
ٍ
ٍ
ابحثوا ع���ن «الفكرة» التي
آمن بها هذا األحمق ،واقنعته
أن���ه بتفجير المس���جد ،وقتل
المصلين ،وانتحاره سيذهب
إلى الجنة ..وحاربـوها)١٠(.
التضخم  :ه���ي حالة تصيب
االقتص���اد ..وبعض البش���ر
الفارغين!.

هادي جلو مرعي

ال���ى القري���ة وقال ،هلم���وا الى
مزارعكم وعيش���وا كيف شئتم،
فاألسد مربوط ،والقدرة له على
فعل ش���ئ.بدأ الن���اس يخرجون

بالفعل وهم مبتهجون ،وصاروا
اليهابون األس���د ،ويبصقون في
وجهه في الرواح والمجئ ،وظل
على هذه الحال لفترة من الزمن،

بينما الواوي ي���أكل الدجاجة تلو
األخرى ،ويتسكع في القرية دون
أن يسائله أحد ،أو يستدعيه الى
البرلمان ،ولم تعد وسائل اإلعالم
تذكر س���رقاته ،فدجاج���ة يأكلها
ال���واوي غير مهمة ف���ي مقابل
م���اكان يفعله األس���د وعصابته
وه���م يأكلون األغن���ام والخراف
السمان ،فجاءة ظهر مايسمونه»
أبو الحصين» وتقدم من األس���د
مواسيا ،وس���أله عن المساعدة
الت���ي يريد؟ فقال األس���د ،فكني
من وثاقي وأعطيك ماتريد ،ففك
وثاقه ،وق���ال ،ماذا س���تعطيني
أيه���ا األس���د وماه���ي المكافأة
الثمين���ة؟ فقال األس���د ،الأعطيك
ش���يئا والأريد منك شيئا ،فمكان
يوثق فيه» الواوي» أسدا ويفك
وثاقه» أبو الحصين» اليستحق
أن أعي���ش فيه ،وأن���ا من اليوم
طالب لجوء.

