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قـررت ان أدون مـشـاعـري ; قبل االقالع
والــهـبــوط من بـغــداد   - الى عـمـان  ;
النــهـا حلــظـات أرضــيـة  – دنــيــويـة _
سـماويـة أخرويـة .. الشيء ينـتمي الى
احلــذر ; والشيء يـنـسب الـى الـفـوبـيـا
.عـواطف صمـاء المعنى لـها ..  صارت
الـــبالد خـــلـــفـي  ; حتــتـي ; خـــطـــوطــا
واشــكـاال هـنـدســيـة وفي درجـة حـرارة
جـهنـمية عـلى االرض ; دخلت الـطائرة
في بـحـر مـن الـغـيوم اخلـلـب  الـعـاقر .
عـن هـــادي الــــنــــجــــار وهــــو مــــصـــور
فـوتوغرافي  عـبقري قـال لي يوما : كل
االشــكـال الــتـجــريـديــة الـتي تــبـدو من
أعــلى بــعــ الــطــائــر ; لــيــست اال من
صـنع الطبيـعة ;االشكال الـهندسية من

إبتكار االنسان !  
الـــفـــوبـــيـــا مـــصـــطـــلح التـــعـــرفه أمي
سـلسل والجـدتك االن .. لـكنه اقـتـرن 
فـــوبــيــا بـــغــداد صــاحــبـه ذاته مــؤلف
مــســلــسل الــفــنــدق الــذي أثــار ضــجـة

عظمى ; انقضت مع ليلة القدر
الـفـوبيـا : رهـاب ; خوف ;غـيـر عقالني
راهقون بـأنه ينتابهم بشكل .يـعترف ا
مـفـرط ; بيـنمـا اليعـترف االطـفال بـهذه

احلـقي

شـفط دهون او ربـط معدة ; وفق إرادة
حــديــديـة   حــسب  آخــر تــصـريح له .
واذا مـا اردت أظـهـارهـا بـحـلـة بـدائـيـة
الى عصور ماقبل ظهور البترول حتت
الــرافــدين لــوجــدت فــيــهــا مــايــغــيض

الصديق ويسر العدا !
د.بـالسم مــــحــــمــــد اســــتــــاذ الــــنــــقــــد
الـسيمـيائي يعـلق مجددا :  لـو أدخلنا
خـارطـة بـغداد احلـضـريـة رقمـيـا  على
بــرنــامج الــفــوتــوشـوب  لــتــوجب رفع
ـديـنة جـمـيع  الـعـنـاصـر الـتي غـطـت ا
بــعــاصـــفــة من الــصــور الــشــخــصــيــة
واالعالنـات السـياسـية .. ثـم العـناصر
الـتي الوظـيـفـة لـهـا من أعـمدة واسالك
مـهملة . البد من إزالـة  هذه الضوضاء
الــبــصــريـة الــتي كــانت نــتــاج لــلـذوق
ـتــخــلف ; البـد من ايــقـاف الــسـائــد وا
ــد الــعـــشــوائـي عــلى الـــبــنــاء زحـف ا
وروثي .. ستـظهر مدينة الـتأريخي وا
دن االكثر مـتصورة إفتـراضيا تقـابل ا
تـقـدما .البـد من وضع عـلم كـبيـر واحد
وازاحـة االعالم الفـرعيـة شكال ودالله .
فـي االخبـار الـعاجـلة : ان  272حـريـقا
التهم  40الـف دو من حقول احلنطة
فـي صالح الـــدين ; نـــيـــنـــوى ; ديـــالى
وكــركـوك  (الـدو  2500مــتـر مـربع )
هدي  دعا الى عدم تضخيم لـكن عبد ا
وتــهــويل قــضــيــة حــرائق احملــاصــيل
الـزراعـية وقـال : إنهـا ظاهـرة طبـيعـية
حتصل في جميع دول العالم .واضاف
في مــؤتـمـر صـحـفي : انـهـا مـسـاحـات
مــحـدودة ومــسـيــطـر عــلـيــهـا واقل من
ــاضي ; واوعـز حــجــمــهـا في الــعــام ا
بـعــضـهـا الى قـيـام الـفالحـ بـاحـراق
اعـشاب لزيـادة نسبـة النايـتروج في
التربة . في االخبار ايضا  : فزع دولي
بـسبب تعرض نـاقالت نفط عمالقة في
خـــلــيج عـــمــان  عــلـى بــعــد 45 كم من
الــــســـواحل االيــــرانـــيــــة . االســـطـــول
االمــريــكي اخلــامس  قــال :ان قــواتــنـا
مـوجودة للمساعدة بعدما تلقت ندائي
اسـتغـاثة . في مقـاهي بغـداد الشعـبية
والـثقافية واخملتلطة وزعنا استمارات
اسـتـطالع عـلى  24 طـاولـة شـاغـلـوهـا
ـتـهـنون ب  25 سـنـة الى  42 سـنه 
التعليم ;التجارة ; وبينهم ربات بيوت
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اخلـامس. وعـلـى عـكس "صـراع الـعروش" -
الـذي أخذت تـقيـيمـات حلـقاته الـنهـائية في
الــتــراجـع عــلى مــوقع "آي أم دي بي" حــتى
وصــلت حــلــقـتـه األخـيــرة إلى تــقــيـيم -4.3
رتـفعة حـافظ "تشـرنوبل" علـى التقـييـمات ا
الـتي وصـلت إلى 9.9 فـي احللـقـة األخـيرة
لـيتشـابه في هذا األمر مع مـسلسل "بـركينغ
بـاد" الذي حصل على التـقييم ذاته بالضبط
ــعــطــيــات بـان عن آخــر حــلــقــاتـه. تــفــيــد ا
ـسـلـسل نـقـل بأمـانـة االحـداث الـتـي جرت ا
عــقب االنــفـجــار الــشـهــيـر فــالــكـاتب راجع
صـادر اخملتـلفـة قبـل أن يشرع الـعديـد من ا
في تــألـيف حــلـقــاته من تـقــاريـر حـكــومـيـة
وقـصص شـخـصيـة ومـجالت عـلمـيـة وكتب
تـاريـخيـة. فريق الـعـمل شرع بـإعادة إنـشاء
ـديـنـة الـتي مـديــنـة في لـيـتـوانـيــا حتـاكي ا
حــدثت فــيــهـا الــكــارثــة مع الـتــركــيــز عـلى
الـصبغـة السوفـيتيـة واستغل فـريق العمل
مـــفــاعالً نـــوويــاً مـــتــوقــفـــاً عن الـــعــمل في
(فــيــزاجــيـنــاس) من نــفس نــوع وتــصــمـيم
مــفــاعل تـشــرنــوبل  جـرى اســتــخـدامه في
تـصوير اللقـطات اخلارجية والـداخلية كما
صــورت مـشــاهـد عــدة كــذلك في أوكـرانــيـا.
طـاقم الـتـمـثـيل ضـم (جاريـد هـاريـس) الذي
ي عن مـســلـســلي "مـاد تــرشح من قــبل اإل
" و"ذا كــراون" وشــارك فـي أفالم مــثل مـــ
ـز و "احلـالة "لـعـبـة الـظالل" لـشـيـرلـوك هـو
احملـيرة" لبنجامـ بوتون في دور (فاليري

لـيـجـاسـوف) وهـو: كـيـمـيـائي سـوفيـتي 

تـعـيـينه رئـيـسـا لـلجـنـة الـتحـقـيق في كـارثة
تـــشـــرنـــوبل وبـــيـــنـــمـــا كـــانـت احلـــكـــومــة
الـســوفـيـاتـيـة حتـاول الـتــكـتم عـلى الـكـارثـة
والــتـقــلـيـل من حـجــمـهــا قـام (لــيـجــاسـوف
)بــالـعــكس صـراحــته وصــدقه تـســبـبت في
إنــقــاذ أوروبــا الــشــرقــيــة من كــوارث أكــبــر
بــسـبب الـتــلـوث اإلشــعـاعي ومـنع انــفـجـار
ــتــبــقــيــة. كــمــا شـارك ــفــاعالت الــثالثــة ا ا
هـاريس البطـولة (ستيالن سـكارسجارد) في
دور (بـوريش شـربيـنـا) نائب رئـيس مـجلس
الــوزراء الـذي قــاد الــلـجــنـة احلــكـومــيـة في
تـــــشـــــرنــــوبـل بــــعـــــد احلـــــادث وعـــــمل مع
(لـيــجـاسـوف) لـيـحـددا طــريـقـة الـتـعـامل مع
الـكـارثة وتـقع خالفـات ب الـرجـل بـسبب
الـصدام الطـبيعي بـ العلم والـدولة وظهر
(ســكــارســـجــارد) في الــعــديــد من األعــمــال
ـمــثالن آخــرهــا فــيــلم "مــامــا مــيــا". هــذان ا
أســـهــمـــا بــاإلضـــافــة إلى الـــشــخـــصــيـــتــ
ــرسـومــتـ بــإتــقـان وحس الــواقـعــيـة في ا
الـعمل كـكل بإضفـاء طابع من األصالـة عليه
ــا جـعــله أكـثــر من مـجــرد عـمل يــتـابـعه  
ـشاهـدون بل وثيـقة مـهمـة ذات أصالة عن ا
حـادثة اتـسمت بـاإلثارة والغـموض والـتكتم
ــســلــسل جنــاحــاً في الـــتــفــاصــيل. حــقـق ا
مـلـحـوظاً في تـغـطـية كلّ اجلـوانب الـدرامـية
والـسـياسـيـة واالنسـانيـة  بـطريـقـة مدهـشة
ومـن خالل اضــافــة الـــعــامل الـــدرامي جــعل
ـشـاهـد العـادي وبـعد مـرور أكـثـر من ثالثة ا
ــشــاهـد عــقــود ان يــتــمـاهـى عـاطــفــيــاً مع ا
واالحـداث عن طـريق الدرامـا وحـتى طريـقة
ـيـزة جـداً الـكـتـابـة وروايـة الـقـصـة كـانت 
فـالـكـاتب وظّف الـسـيـنـاريـو لـيـحـاكي حلـظة
حــدوث االنــفـجــار فـهــو لم يــسـبــقــهـا بــأيـة
احــداث بـل دخل في احلــدث مــنــذ احلــلــقــة
االولى ومـا تـبعه مـن جوانب انـسـانيـة تلت
االنـفـجـار ركـز عـلـيـهـا الـكـاتب عـلـى حـساب
اجلـانب الـتـقـني الذي قـدمه بـطـريقـة سـلـسة
. الـتمـثـيل وخـلق الـتـراجـيـديا ومـقـنـعـة جـداً
ـسلسل اسـتعرض حـققـا نوعاً من االقـناع ا
الـكثير من الزوايا فـاجلو العام تمخض عن
مـحـاكـاة لـفتـرة الـثـمـانيـنـيـات ومـا حدث من
كـارثـة نوويـة واشعـاعـات اثرت عـلى الـبيـئة
سـلـسل ايـصـالـها الى واحلـيـاة اسـتـطـاع ا
ـــكـــيـــاج ـــشــــاهـــد من خالل االبــــداع في ا ا
ــوســيــقــيــة  واجلــوانـب الــتــصــويــريـــة وا
ــحــاكــاة رائــعــة تــوازي احلــدث من حــيث
االنـفـجـار واحلـريق والـتـعـرض لإلشـعـاعات
والــطـفح اجلـلــدي نـقل الـصـورة الــواقـعـيـة
ـسـتـشــفى وكـيـفـيـة تـطـور لـلــمـصـابـ في ا
حـاالتـهم من خالل الطـفح اجللـدي واحلروق
ــوت وكـيــفــيـة وتــفــسخ االجــسـاد ومـن ثم ا
الـتعـامل مع اجلثـث بطـريقـة وقائـية الـغبار

لوث الذي يالمس وجوه االطفال. ا
ـونتاج أوصل حقـيقة التـلوث االشعاعي و ا
مـــخـــاطـــره بـــبـــســـاطـــة وسالســـة من خالل
االجـــهـــزة اخملــصـــصـــة لــقـــيـــاس الــتـــلــوث
االشعاعي كيفية حتسسها وتغير أصواتها
ــلــوثـة  ـنــاطـق ا في حــالــة االقــتــراب مـن ا
نـفسيا كانت تـأثيراتها واضحـة على نفسية
ـــتـــلـــقـي حـــتى لـــغـــة احلـــوار كـــانت ذات ا

ــيــزة بــعض االشــخـاص  اقــتــبــاســات 

تـــوظــيـــفــهم خلـــدمــة الـــســيـــاق الــدرامي.
كن اعتبـاره وثيقة فهو اصبح ـسلسل  ا
مـرجع يوفـر مادة علـميـة للكـارثة الـنووية
كـمـا انه فـضح الـكثـيـر من اكـاذيب االحتاد
الــســوفــيــتـي والــتي تــكــتــمت عــلى حــجم
الـكارثة فقد ركز عـلى الغرور الذي يصيب
ـا يـجعـلـهم يسـتـهيـنـوا باألرواح الـبـشر 
ـمتلـكات ومنـهم العالِم الـذي اصرّ على وا
تـنـفـيـذ الـتـجـربـة رغم مـخـالـفـة الـكـثيـر من
الـتـعـلـيمـات  الـكـثـير من الـتـفـاصـيل التي
ـسـلـسل كـشـفت عن حـقائق اسـتـعـرضـها ا

مسببات الكارثة.
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"مــاهي تـكـلــفـة االكـاذيب لــيس االمـر أنـنـا
سـنفهـمهم بشـكل خاطئ من أجل احلـقيقة
اخلــطـر احلــقــيـقي عــنـدســمــاعـنــا قـدر من
االكــاذيب  عــنـدهــا لن نـســتــطـيع تــمـيــيـز
ــكـنـنـا احلــقـيـقـة عــلى االطالق مـا الـذي 
فـعـله مـا الذي تـبـقى سوى أن نـتـخلى عن
امـلنـا بـاحلقـيقـة وتصـميم أنـفسـنا عـوضا
عـن الـقـصـص فـفي هــذه الـقــصص ال يـهم
جل مـا نـريـد مـعـرفتـه على من هـم االبطـال
مـن يــقـع الــلـــوم في هـــذه الـــقـــصـــة كــان
(ديــاتـلـوف) اخلـيـار االفـضل رجل مـغـرور
ومـزعج ركـض الى الـغـرفـة إلعـطـاء االوامر
في تـلك اللـيلة" مـن هنا  ومن هـذا اخلطاب
(جلـاسـوف) تـبـدأ احللـقـة األولى بـانـتـحار
الـشخصـية الرئـيسيـة (فاليـري جلاسوف)
إذ يـسجل قـبل انتـحاره رأيه الـصريح ازاء
مـا حدث في تشرنوبل على اشرطة كاسيت
ُــراقب ومن ثم ويــخــفـيــهـا خــارج مــنـزله ا
يُــقـدم بـعــدهـا عـلى االنــتـحـار فـي الـسـاعـة
الــواحـدة وثالث وعـشـريـن دقـيـقـة وخـمس
وأربــعــ ثــانــيــة ومن هــنــا جــاء عــنـوان
احلــلــقـة األولى  1:23:45وذلـك عـام 1988
سلسل أي بـعد عام من وقوع الـكارثة. ا
يـعود بنا بعد عدة دقائق من بدايته عام
لــلـوراء إلـى رجل االطـفــاء وزوجـته
في شــقــة عــنــدهــا يــشــهــدا وقـوع
االنـفـجـار من نـافذة الـشـقة دون أي
ــســلـسـل عـلى ســابق إنــذار. ركــز ا
اسـباب وقـوع الكـارثة وحـصيـلتـها
وبـــذلـك تـــكـــون احلـــصــــيـــلـــة خالل
ـسلسل انـتحار الـدقائق األولى من ا
الـبطل ووقوع الـكارثة الـنووية ومن
ـتـلـقي فــكـرة شـبه تـامـة ذلك يــأخـذ ا
عـن االجواء التي تسيدت اجلو العام
لـلمـسلـسل والتي اتـسمـت بالـغموض
الـكـأبة والـسـوداوية حـتى ان الـكثـير
مـن األضـرار الــنـاجــمــة عن الـتــعـرض
جلــرعـــات عــالــيــة مـن اإلشــعــاع غــيــر
سلسل ال عالم للكثيرين وا واضـحة ا
يــسـتــحي من عــرضـهــا فـنــرى انـسالخ
اجــسـاد ووجـوه إقـيــاء مـدمى أطـرافـاً
مـحترقة وجلداً متفسخا مخلفاً النزوف
الــســطـــحــيــة والــقــروح ضــمن كل هــذه
األحـــداث الـــفـــوضـــويـــة نـــرى أنّ قـــلب
ـفاعل بات مكـشوفاً ويطـلق اإلشعاعات ا
الـنـوويـة عـالـيـاً إلى عـنـان الـسـمـاء ومن
جـانب اخـرفـإن الـغـرافـيت الـذي يـجب أن
فاعل حصراً قد أصبح يـبقى ضمن قلب ا

ـنـشـأة كمـا أنّ الـهـواء قد مـتـنـاثراً خـارج ا
اسـهم بـانـتـشـار األبـخرة الـسـامـة ونـشـرها
عـلى مساحة أوسع وبالتالي فأنّ اخليارات
ـــشــــكــــلــــة مــــحــــدودة جــــداً وشــــبه حلـل ا
سـؤول مـستـحـيلـة. بيـنمـا حاول بـعض ا
والــسـيــاســيـ الــسـوفــيت الــتـعــتــيم عـلى
احلـقـيـقـة وايـصـال فـكـرة الـسـكـان والـعـالم
تـوهـمـهم أن األمور حتت الـسـيـطرة تـمـاماً
حـــتـى ان مـــا حـــدث ال يـــتـــعـــدى عن كـــونه
نشـأة بينما وقف عدد انـفجاراً في سقف ا
راقـبـة مـا يجـري مـسـتمـتـع من الـسـكـان 
بــألـوان احلـريق الـغـريــبـة دون أن يـعـلـمـوا
أنّــهم يـسـتــنـشـقــون األبـخـرة الــسـامـة ومـا
سـتـرتـب عـلـيـهـا من تـبـعـات فـالـكـارثـة هي
ــيـــاً وبـــذلـك فــإنّ األولـى من نـــوعـــهـــا عـــا
نـتــائـجـهـا عـدت مـجــهـولـة تـمـامـاً وال أحـد
يـسـتـوعب قدر  الـضـرر الذي قـد يـحدث وال
حــتـى الــتــدابــيــر واالجـــراءات الــتي يــجب
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ومـن هـنــا جـاء احلل األولـي الـذي اقــتـرحه
ديـنة تمـاماً منع مـجلس الطـواريء: عزل ا
غادرة وقطع خطوط الهواتف السكان من ا
عـلومـات غيـر الصـحيـحة على ـنع نشـر ا
حــد تـعــبـيــرهم. في خـضم احملــاوالت الـتي
باءت بـالـفـشل إلخفـاء احلـقـيقـة تـثـير احلـقـلة
تـساؤالت كـثـيـرة: ما هي االثـارالـسـلبـيـة التي
خلـفها االنفجار وتأثـيرها على صحة االنسان
? ومـــا هي اخلـــطــوات الـــتـي ســتـــقـــوم بـــهــا
احلـكومة الحتـواء األضرار? فضالً عن تساؤل
ـفاعل مـهم اال وهـو مـاهي اسبـاب االنـفـجـار ا
رغم  االعـــتـــراضـــات بـــخـــصـــوص فـــكـــرة أن
ــفـاعل والــذي يـعــد امـر شـبه يــنـكــشف قـلب ا
مــســتــحــيل اين تــكــمن احلــقــيــقــة اذن نــتـرك
تـلقي كي يتـابع حلقات احلقـيقة لـلمشـاهد وا

سلسل ليتعرف على احلقية اين  تكمن. ا
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الـكـارثـة الـتي اخـذت حيـزاً غـيـر مـألوف من
حيث الشهرة في العالم ابان نهايات القرن
الـعشرين هي انفـجار مفاعل تـشرنوبل عام
في مـدينة بريـبيات بشـمال أوكرانيا 1986
حـ كـانت واحـدة من جـمـهـوريـات االحتاد
الـسوفـيـتي فصـنفت كـأسوأ كـارثة عـرفتـها
فاعل وتسبب في وفاة البشرية إذ انفجر ا
حوالي 36 شـخصا وإصابة  2000 آخرين

ـــاديـــة بــــحـــوالي 3 وقــــدرت اخلـــســـائــــر ا
مـلـيـارات دوالر وأعـلـنت مـنـطـقـة مـحـظورة
بــســبب الــتــلـوث اإلشــعــاعي. تــمــاهــيـاً مع
احلــدث انــتـجـت شـبــكــتي شــبـكــة إتش بي
األمــريـكــيـة وشــبـكــة سـكــاي الـبــريـطــانـيـة
مـــســلـــسالً بـــخــمـــســة حـــلــقـــات بــعـــنــوان
(Chernobyl :بــاإلجنـلـيـزيـة) تــشـيـرنـوبـيل
صــنـف بــأنه مــســلــسـل تــلــفــزيــوني درامي
تـاريـخي قـصـيـر مكـون من خـمس حـلـقات
قــام بـكـتـابـته كــريج مـازن وأخـرجه يـوهـان
ــــســــلــــسل ألول مــــرة في ريــــنك.  عــــرض ا
ـتــحـدة في 6 مــايـو 2019 وفي الــواليــات ا
ــتـحـدة في  7 مــايـو 2019. وقـد ــمـلــكـة ا ا
تـــلـــقى إشـــادة مـــلـــحـــوظــة مـن قـــبل نـــقــاد
الـتـلــفـزيـون. ومن حـيث الـتـقـيـيـمـات ضـمن
ـتـابـعـات اجلـادة فـقـد حصل ـواقع  ذات ا ا
ـسلسل قبل أن ينتهي و حتى عرض آخر ا
سلسالت تقييما حـلقاته على قائمة أعلـى ا
عــلى مـوقـع "آي أم دي بي" بـنــسـبـة  9.6من
ــركــز ?10 ويـــأتي "صــراع الــعـــروش" في ا
ــــركـــز الــــســــادس و"بـــركــــيــــنغ بــــاد" في ا

قة دائما .
في بــغــداد أمـاكـن مـغــلــقـة ; مــفــتـوحه
;عـــالــيــة ; هــابــطـــة ; لــكن الخــوف من
الـغـرباء ; كل الـسود والـشقـر والصـفر
والـزط والـنـبط الذين بـوسط الـبـلد في
عـمان الوجود لـهم هنا بعـاصمة اسود
الـــرافـــدين  .انـــهـم يـــخـــافـــون بـــغــداد
والـســفـارة االمـريـكـيـة  حتـذر الـرعـايـا
(غـــيــر الــضــروريـــ ) من االفــراط في
اخلــروج لـيال بــعـد تــواتـر االنــبـاء عن
احــتـمــاالت  إنـدالعـات  مــحـتــمـلـة  في
اخلـــلــــيج ! يـــكـــتب د بـالسم مـــحـــمـــد
أســتـاذالــنـقــد الـســيــمـيــائي في كـلــيـة
الـفــنـون اجلـمـيـلـة بـبـغـداد رسـالـة الى
صــديــقه جــبــار يــاســ فـي فــرنــسـا :
التــأت  ; فــقــد تــغــيــر كل شيء ; االرث
والـذكـريات الـتي  إحتـرامـها لم تـعد
تـــتــحـــكم في هـــذا الــوعـــاء الــذي كــان
دن وهي يـحـتـويـنا  .عـنـدمـا تـمـرض ا
من( احملـمـيـات ) تـنـتشـر فـايـروسـاتـها
فــوق الــبـشــر وتـصــيب الــغـالــبــيـة من
الــنـاس أجـمع حـتـى االصـحـاء مـنـهم .
لـــقــــد صـــغت لك مــــقـــدمـــات مـــغـــريـــة
السـتدعاء شخص مـحبب مثلك
; االن اتــــــراجع فــــــقــــــد صـــــار
ـوضوع مصـحوبا بشيء من ا
الــــقـــلق ; ان حتـــمـل مـــعك في
طـريق الـعودة فـكرة الـنسـيان
عـن مـشــاهــداتك الــتـي سـوف
حتـــفـــر جــرحـــا عــمـــيـــقــا في
داخـلك .لذلك ادعـوك ان تبقى
فـي مــــــكـــــانـك مــــــؤقــــــتـــــا ..
.فـقـد تــغـيـر كل شيء . التــأتِ
لـكـن لـيل بـغـداد اسـتـثـنـائي
مـن الـفطـور الـى الـسـحور ;
الـــنـــســـاء ذوات الـــقـــامــات
الـــشــبــيـــهــات بـــالــزرافــات
(شــحـلـو طــولك من تـمـشي
وال راك ); الـــــســـــافـــــرات ;
الـــــعــــصــــريــــات ; أول من
يــتـنــاولن الـوجــبـتـ  في
طــابـور يــصل الى بــوفـيه
مفتوح باسعار مقبوله .
سـألت : من مـنـكن يـعرف

عهود خلفان الرومي?
بــــلـــمـح الـــبــــصـــر البـــد
بـاالستـعانـة بصديق من

غير البشر : غوغل !
انــهــا وزيـرة الــســعـادة
االمـاراتـيـة ; مـنـصـبـهـا
يـستحدث الول مرة في
ــعــمــورة .قــلـن لــهـا : ا

قـــولي في الــعـــالم . ضــحـــكت : هــكــذا
أخــبـرنـامـحـرك الــبـحث . قـال رجل من
قـهى : نحن نـبحث عن وزارة اقـصى ا
الـسيـادة !! أضحـكني  شخص أراد ان
يـنـظم قـصـيدة يـنـشـرها عـلى صـفـحته
بــبـيت فــيه زحــاف وعـلـة :إذا إنــشـالت
الـصـبـات ...  سـمي بـالـرحـمـن وإفرش
ـنطقـة اخلضراء شـعبية وبـات. تبدو ا
أكــثــر حــيث ســمح لــلـمــواطــنــ بــعـد
رور انـهـيـار اجلـدران الـكـونـكـريـتـيـة ا
بـشـكل عـابـر غـيـر مـشـوب بـاحلـيـطة  ;
حـيث كـانـوا سـعـداء ; وهم  يـنـطـلـقون
دون تلفت الى اخللف ; من صيحة قف

; مع سحبة أقسام !
هدي  هـذا افضل إجناز حلكومة عبد ا
فـي ثالثـــة اشــهـــر : كـــان قــراره بـــرفع

الصبات الكونكريتية حكيما ...
يـعلق مراقب سيـاسي يرفض االفصاح

عن اسمه .
ـعود تـدري السـاعة بيش هـاي وينك 

هسه ?
 تـهـاتفه  زوجـته من عـمان وقـد قرر ان

يزور بقية أهله ببغداد ?
ـنـصور عـبالك  تـسـحرنـا وراجـع ; ا

عبدون !!
 الـــعـــراق  –رغـم ســـعــادة طـــارئـــة في
ـرتبة 160 الـشهـر الفـضيل  – احـتل ا
ــيــا من اصل 163 بــ  الـشــعـوب عــا

االقل سعادة !
ي ) الذي حسب تقرير( العواطف العا

أعدته مؤسسة غالوب .
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ــؤشـر خــبـراء مــســتـقــلـون قــالـوا ان ا
يـــؤخــذ حـــسب : مــســـتــوى الـــسالمــة
واالمـن االجتمـاعي ;; ودرجة العـسكرة

; والصراع احمللي والدولي .
ا  إن الـعـالم اليـوم اليـوم أقل سـلمـا 
كـــان عــلــيـه في أي وقت خالل الـــعــقــد

اضي ! ا
ـرتـبة 136 (الـيـمن الـسـعـيـد) يـحـتـل ا

ب البلدان االقل سعادة في العالم !
نطـبقة عليه االن  : سـر تسميـته غير ا
سـتعـمر : قـبائـلها الن الـبالد ما النـت 
ـــا من اثــــرى اثـــريــــاء الـــعـــرب ; قــــد
خـيـراتـهـا ومـواردهـا عظـيـمـة ; وفـيـها

سد مأرب .

تلك نحن من هذا ?! كم 
 نــحن  –بــعــد ارمــيــنــيــا دولــيــا اكــثـر
شـعـوب العـالم غـضبـا ; تـوترا ; قـلـقا ;

ا; وأقلهم ابتساما ! ا
ــفــوضـــــيـة الــعــلــيــا حلــقـوق تــقــول ا
االنـسان إنـها رصدت 3000 من حاالت

انــتحار ب عامي 2005 و2017.
ـعود ليش قطموا  يـهاتفني صديق : 
اغـنـيـة تايـتل بـرنـامج شـلع قـلع ; ابني
حـــــتـى و هـــــو في حـــــاالت الـــــغـــــضب

اليرقص اال على هذه االغنية ?!
آخـر يـقول لي :حـفـيدتي  تـصمت وهي
في غـايـة الفـوضى إذا ماشـهدت تـايتل

مسلسل هوى بغداد .
قــــلت انــــهـــــــا مـــــقــــدمــــة بـــطــــريــــقـــة

الفوتوشوب !
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قيم في دبي مـهند ابـو خمرة اخملـرج ا
يـعـرب عن سـعـادته في إجراء عـمـلـيات
ميك آب وتزويق ) – فوتوشوبيه) على
أمـاكن مـنـتخـبـة بـع مـخـتلـفـة جـعلت
الـتونسيـة زهراء و التركي آسـر يقعان

في أسر ( هوى بغداد )!
لـــلـــتــــوثـــيق فـــان مـــبــــتـــكـــر بـــرنـــامج
(الــفـوتـوشــوب ) هـو تــومـاس نـول من
واليــة مـشــيـغـان االمــريـكــيـة اســتـطـاع
وشـقـيـقه  جون  ابـتـكـار هذا الـبـرنامج
في  19 شــبــاط فــبــرايــر 1990 اطالق
الــتــعــلــيــمــات الــبــرمــجــيــة لـتــطــبــيق
الـفوتوشوب ثم إصدار النسخة االولى
لــــفـــوتــــوشــــوب حـــصــــريـــا ألجــــهـــزة
ـاكـنتـوش .  تـبدو بـغـداد أجمل بـع ا
من يـحـبهـا ليـرفع عـنهـا حيف الـنوازل
وعــبـث الـضــواري وعــدوانــات شــتى .
كـمــا فـعل حـسـ اجلـسـمي في أغـنـيـة
(كـلنا الـعراق) وعلـيك النظـر في انتقاء
احملـسنـات التي جتـمل صورة الوطن :
زاهـيــة وحـبـوبـة ونـادرة وطـيـبـوبـة  ..
ـة يـابالدي يـاتراث أجـدادي يـارمز سـا
بـــغــــدادي وعـــاش الـــعـــراق .يـــســـحـــر
الـــنـــواظـــر بـــ مـــاضي وحـــاضــر دار
الـــسالم .واجلـــنـــوب يــوافـي والــنـــخل
عـوافي  ياقلبهـا الصافي نبض العراق
... اجلـسـمي أجـرى عمـلـية فـوتـوشوب
عـلى جـسـمه  بـانـقاص 60 كـيـلـو غرام
في  5اشـهـر دون أن يـلـجـأ الى عـمـلـيـة

لقطة من فيلم تشرنوبل

بغداد
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الكل يتحدث علنا رفض احملاصصة  واجلميع يشتغل على احملاصصة
واقع  وبـ الكل واجلمـيع  صار العـراق ومصلـحة الشعب غا وا وا
 واالمن الوطـني  قـضـية فـيـهـا وجهـة نـظـر  فيـمـا تتـربع فـوق اجلـميع
صلحة مجموعات محددة  مشـايخ الفاسدين  ومفرقعات التخويف  و
واأل زالم اخملتـف في بـطـون الدولـة ومؤسـسـاتهـا  كي يسـتـكمـلوا حـفر
وقف البالد حتى إنهيار اجلدران  ورغم هذا وذاك يظل االنتظار سيد ا
 ويــبــقى الــنــاس في حــيــرة  عــلى نــظــام لم يــحــسم أمــره  بــ قــيـود
احملاصـصـة  وبـ االنعـتـاق وللـجـوء لـلمـواطـنة كـمـخـلص لكل الـتـرهات
ـرجــعـيـة واضـحـا مـوقـفـا الـقـائـمـة . في هـذه الــلـحـظـات  كـان مـوقف ا
تعددة  اليحاكي احلـالة باطـنيا  حـتى تقبل الـتأويالت  والتـفسيـرات ا
ـتردي الذي يـعيـشه البـلد  فـقد حددت بل كان عـلنيـا وكاشـفا لـلوضع ا
رجعية  بان القـيود التي حتكم راس السلطـة  هي نتيجة احملاصصة ا
غا والوزارات ناصب وا قيتة  وبسـبب التنافس الالشرعي  عـلى ا ا
ـر االولى حـتى هـذه  هـذا الـسـلـوك الـذي طـبع احلــكم  مـنـذ وزارة بـر
ـعقول  أن تبقى وزارات مـهمة شاغرة نطقي وال ا اللحظة  فـليس من ا
اذا لكون سادة  وهي وزارات الدفاع  والداخلية  والعـدل  والتربية 
احلصص  يـتـصارعـون عـلى مواقـعـها  أمـا مـصلـحة الـوطن والـناس 
لـتــذهب الى حــيث تـريــد ..? في كل دول الـعــالم  عــنـدمــا تـســبب بـعض
االشكاالت  واخلالفات بتعـطيل عمل الدولة  تبـرز فورا مصلحة الوطن
والشعب  وتـذوب تلك االشكـاليات أو عـلى أقل تقديـر تختـفي  فالوطن
فـوق اجلمـيع  وكل الـعـامـلـ في وزاراته ومـؤسـسـاته خلـدمـة الـشعب 
فـهـو الـســلـطـة االولى  وهـو الــذي جـاء بـهـؤالء الى مــواقع الـدولـة  هـذا
يحدث في منظومات دول العالم احملترمة  إال نحن في العراق فالطائفة
ـذهب والكـتلة واحلـزب ومشايـخ الفاسـدين  فوق هذا وذاك  والعرق وا
هم أن يـكون فال احتـرام للـشعب وحـقوقـة  وال قيـمة لـلوطن ومـبادئـة  ا
ـغا سـا غـا  يـعطـلون هـذه الوزارة  ويـعتـقون أخرى . سادة ا
لـو قـرئـنـا بـانصـاف  حـالـة الـوضع الـراهـن  جنـد إن للـعـراق وفـي هذا
الوقت  حضـورا مهـابا ب الـنظم الـعربـية واالسالميـة والدولـية  والكل
من يكـره ومن يحـب  يشـعر بـامتـنـان عظـيم لدولـة الـعراق وشـعبـها وكل
قـاتـل االشـاوس  الـذين سـاهمـوا مـيدانـيـا بالـقـضـاء على اهم تـنـظيم ا
ـنطقـت العـربية ارهابي صنع في هـذا العصـر  وبذلك انقـذوا العالم وا
واالسالمـيــة من تـشــظي هـذا الــتـنـظــيم  هـذه هي نــظـرة الــعـالم والـدول
للعراق  ولكن ماهي نظرة الكيانات والتكتالت السياسية لدولتهم  فهي
هدي التخطو في نظرها أبعد من تقييد رئيس الوزراء السيد عادل عبد ا
من اخـتـيار وزراءه  وتـعـرقل كل كـتـلـة  الـكـتـلـة االخـرى في االخـتـيار 
وعــلى وفق ذلك تــبــقى احلــيـاة مــشــلــولـة والــزمن يــســجل اســوء حـاالت
الـتــعـامل الـســيـاسي بــ اطـراف احلــكم  فال أحـد افــضل من االخـر 
فالـكل يـعمـل لتـعـطيل الـكل  واجلـميـع يشـتـغل حتت سقف احملـاصـصة
ـلك كتلة منافسة ذهبيـة . ماذا يفعل رئيس الوزراء  فهو ال والعرقية وا
للكتل وال يستطيع كما نعتقد  إن يفرض وزراء على الكتل  في البداية
 فالـوا له لك احلـريـة في ايـار وزارتك  وعـنـدمـا بدأ بـتـشـكـيل الوزارة 
بـدأ الـتـوصـيف هـذا مـقـبـول وذاك غـيـر مـقـبـول  حـتى  تـقـيـيـدة  وهـنا
ــكـــنـــــــنــا الـــتـــســاؤل  في 10/2 /2018  كــلـف الــــــســـيـــد رئــيس
ـــهــدي اجلـــمــهـــوريـــة بــرهـم صــــــالح رئـــيس الـــوزراء عـــادل عــبــــــــد ا
اعـــلن بــــتـــــــــــشـــكــــيـل احلــــكــــــومــــة وفــــــــي  يـــوم 10/24 /2018 
رئـيـــــــــس الـوزراء بـرنـامـجـــــــــة احلــــــــكـومــــــــي  ونـسأل مـنـذ لك
تحقق من مـحاسبة الـفاسدين والبـنية التـحتية الوقت وحتى االن ماهـو ا
والشـوارع والـطـرق واجلـسـور اخلربـانـة واالعـداد الـهائـلـة من الـعـاطـل
اء والفقر واالسكان  ماذا حتقق .. ? هذه الكيانات وازمات الكهرباء وا
الـسـيـاسـيـة تـتــحـدث بـاسم الـنـاس  لـكن مــاذا حـقـقت ..? وتـتـحـدث عن
الـعـراق .. مـاذا اجنـزت لـهــذا الـبـلـد من بـنـاء وتــطـور ومـصـانع ونـهـضـة
ـال الـعـالم تـربـويـة وثـقـافـيـة ..? يـتـحـدثـون عن هـروب (600) حـرامي بـا
الحـقة وعـودة االموال  لـكن ال أحد لعـديد دول الـعالم  وانـهم بـصدد ا

يـــكـــشف لـــنــــا نـــهـــابـــو الـــداخل كـم عـــددهم ومـــاهي
تـخـذه بـحـقــــــهم .. اعـان الـله كل من االجـراءات ا
يريد البنـاء في هذا البلـد  ونأمل أن تراجع هذه
القــــــوى الـسيـاسـية مـواقـفهـا  وتـنزل لـلـشارع
كـبـنـائـ في حـضـرة الـعـراق الـذي يـسـتـحق كل
خـيــر  ويــبــقى االمــــل أن نــشــاهـد رؤوس االت

العمل والبناء تعــــانق ســـــماء بغداد ..?
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وطـلـبـة دراسـات عـليـا ; والـغـالـبـية من
الباحث عن عمل .

ـصــــعب أحــمـد : هــو من قـام (شــكــرا 
بذلك)

 الـسـؤال هو مـاذا يـدور بيـنكم االن من
أحاديث ?

عــذرا لـفـضـولـنـا .دعـونــا نـقـتـسم الـهم
ــــولـــدات بــــالــــتـــســــاوي !أصــــحـــاب ا
اليـلتزمـون بتسعـيرة الدولـة . الرياضة
كــلــنــا من أصــحــاب الــشــأن الــكـروي .
الـبــكـالـوريـا . الدين والسـيـاسـة .عـودة
زيـدان الى ريـال مدريـد . نشـرب الشاي
ـضي . االسـعار الـرمزيـة لـلكـروبات و
الـسـيـاحيـة . تـفاعل الـفـيـسبـوكـي مع
نتديات اخـبار عارية عن الصحة .في ا
الـثقافية يضخـمون من اليسحق . لعنة
ــوضـة والــتــسـريــحـات . اجلــواالت ; ا
اصــدقــاء يــرجــحــون عــدم قــيــام حـرب
أخــرى في اخلــلــيـج . آفــة الــبــطــالـة  .
صــــرعـــــات  جــــديــــدة  ســــرقــــة رواتب
رهـق   . ضيق ـسنـ ا ـتقـاعدين ا ا
الــســكن .اخلـيــانــة الـزوجــيــة . إرهـاب
احلـنطـة واالمن الغـذائي . الريـاضة ثم
الـرياضة ثم الريـاضة .الهجـرة .انتظار
ـعـجـزة  ربـانـية .مـوديالت الـوظـيـفـة 
صــيـاغــة الــذهب والـفــضـة .اســتـمــثـار
االرض .  لـم يــــتــــبـق  امــــر كـــــارثي لم
يـحـصل ولـم نره... سـوء حـظ من يـولد
في الـعراق . الطقس  اكـو عطلة لوال? .
فــوضى الـشـهــادات الـفـخــريـة .انه حَـر
مــفــتـعل تــخــطط له جـهــات أجــنـبــيـة..

هأهأهأ
ـا حـولنـا .كم جـلـيـسا هل نـحن جـزء 
ــا تـــبـــثه من 24 طـــاولـــة مـــشـــغـــول 

الفضائيات ?
 œ«bGÐ w  UOÐu ô

حـسب نـفسـانيـ : يـحاول االشـخاص
عـادة  جتـنب التـعـرض لعـامل اخلوف;
لـكنهم أحيانا يـحاولون مواجهته ; انه
يـسبب تشويـشا كبيـرا في سير احلياة
ا هم يـتفادون ماحولهم ; الـيومية . ر
بـغض الطرف عـما يجـري ; او محاولة
تـنـاسـيه ; جتـنـبـا لـشـعـوربـتـوتـر ذاتي
كـبير . ضحك شاب واطـلق شيئا اشبه
بـالـنـكـتـة : جتنـبـوا تـويـتـر النه يـسبب

التوتر .هأهأهأ
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وسم  الربـيع  جتاوزنا خاللهـا مناطق خضراء ركبت حافلة في رحـلة 
خالبة ورائـعـة  ورُعاة غـنم كـثيـرون عـلى جانـبي الـطريق  وبـيـوت ريفـية
متباعـدة  منظـر أقل مايقال  عـنه انه جميل جـداً  عندمـا بدأ احد ركاب
احلافلة وهـو رجل مسن يتـحدث مع زميـله ويقول ;  أنـظر الى ذلك البيت

واألشجار  واألغنام حوله.
قال أجل يا أخي

واشي تعود لي وأسكـنت فيه عائلة فقيرة عسى الله قال هذه مزرعتي وا
سـبـحـانه وتـعـالى ان يـوفـقـنـا مـن أجـلـهم  أجـابه صـاحـبه وهـو مـتـعـجب

جزاك الله خيراً!!
وبعد قليل عاد الشخص يحدث صاحبه ثانية وقال ;

انظر الى ذلك البستان الصغير 
قال صاحبه أجل ياصديقي

قال هذه ورثتـها عن ابي رحمـه الله وأسكنت فـيها عـائلة مـتعفـفة أيضاً 
ـناطق الـريـفيـة وقد أمـطر ألني وعائـلتي غـيـر معـتادين عـلى الـسكن في ا
دينة بيوتاً كثيرة  فأجابه صاحبه بارك الله الله علينا خيراً وامتلك في ا

بك انه عمل خير يضاف لسجل حسناتك في األخرة .
 بدأ الركاب ينظرون الى الرجل بأعجاب !!! 

ـدرار الذي والكل يـتمـنى  ان يـتحـدث معه  عـسى ان يـصابـوا  باخلـير ا
تعفف . شمل غيرهم من الفقراء وا

هَمَّ اكثر من راكب في الباص 
بعد التعجب واالندهاش  بهذا الرجل للحديث معه ?

ونـظـروا الــيه  انه شـخص مــسن  ذو هـيـبــة  مالبـسهُ رائــعـة  تـنم عن
فرطة !! انسانيته ا

وبدأت الغـيرة تدب في الـنفـوس  الطمع يـأكل البـعض  الكل يفـكر كيف
يستفيد من مطر اخلالق على هذا الرجل الكر 

واضيع إنـسانية تب فيـما بعد انهُ مخمور  وكل كالمه وبعد محاورته 
كان محض خيال سارح في عالم اخر .

انتـهت الـقـصة ولم تـنـته الـعبـرة  كالم اخملـمور كـان يـدل عـلى الرغم من
نظم دليـل على عدم احترام فرطة علـى ان هذا التوزيع غـير ا انسانيـته ا

نعمة الباري عزَّ وجل  وعبثية وتبجح بالتصرف  
وانا أقـول لسـاسة الـعـراق األفذاذ ان الـله منـحكم بـاحلـقيـقة بـلداً مـفعـماً
اً  هل حافظتم عليه  هل تمكنتم من احلفاظ على باخليرات وشعباً كر

حـدودنــا مع الــكــويت  إيـران  الــســعـوديــة  بــاقي دول اجلـوار  ام 
توزيعها وفق اتفاقيـات عبثية  وضمن اطار  االحالم الشـخصية  مثلما
ــواشـي  ابـار نــفط ســرح خــيـال الــرجل اخملــمــور بــتــوزيع االراضي وا
وموانـيء واراض مسـتـقـطـعـة لصـالح دول اجلـوار وال احـد يـطـالب بـها 
انتم بحاجة الى صحـوة ضمائر حقـيقية ألعادتهـا  اليحق لكم ان تهبون
مـا التـمـلـكـون واليـسـرح بـكم خـيـالـكم  وانـتم صـاحـ لـتـتـصـرفـوا اشـبه
بالـرجل اخملـمـور  الـعـراق سنـد مـلـكـيتـه  بأسم الـعـراقـيـون ولـيس بأسم

ـتـعـاقـبـة والـسـلـطـات ذات الـصالحـيات احلـكومـات ا
احملدودة في اطار الدستور النافذ .

هي دعوة ألعـادة الـنظـر في كل االتـفاقـيـات التي
مـــــنـــــحت مـن امالك  الـــــعـــــراق لـــــدول اجلـــــوار
ـا يـحفظ وتصـحـيـحـهـا واعـادة احلق الـعـراقي 

ة . خارطة الوطن سا
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