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ركز اإلعالمي جمللس القضاء األعـلى عددا شهريا جديدا من صحيفة الـقضاء االلكترونية واحتوى على أصدر ا
قـاالت لـلـسادة الـقـضاة ـوضـوعات الـتي تـهمّ الـشـارع العـراقي وبـاقـة من ا مجـمـوعـة من التـقـاريـر والقـصص وا

والكتاب.
وجـاء في الـعدد:  رئـيس مـجلس الـقضـاء األعـلى: نكـافح جـرائم الفـساد واإلرهـاب بـوتيـرة متـصـاعدة   مـحكـمـة جنـايات
ـدير مصرف وموظـف اختلسـوا رواتب متقاعدين   "دب ؤبد  مكـافحة الفسـاد تكشف تورط نـواب حالي ومحـافظ  ا
الل ماخ".. أول دار للقضاء في تاريخ البشرية   عاملة صالون تـنحر والدتها ألنها وصفتها بـ"اجملنونة" أمام أصدقائها!
قـاالت  منهـا:   حرية الرأي  قتلت "ابن زوجـها" صعـقاً بالـكهرباء ألنـه "تبوّل في فـراشه"! واحتوى الـعدد على بـاقة من ا
واحلياة اخلاصة  -?القاضي عبد الـستار بيرقدار × اجلديد في قـانون هيئة النزاهة الـقاضي كاظم عبد جاسم الزيدي   حجية

التسجيل الصوتي في اإلثبات اجلنائي - القاضي إياد محسن ضمد.
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عـلى مـدى ثالثـة عـقـود امـضـاها •
تــائــهـا في ظــلـمــات احلــيـاة تــعـتــصـره
صــراعــات نــفــســيـــة لــشــضف الــعــيش
مـاكـانت في حسـبـانه ان يـغادرهـا يـوما
اال ان هــــوس هـــجــــرة ابـــنــــاء جــــلـــدته
االيــرانــيــ الى الــعـراق حــبــاً وتــقــربـاً
لــلــســكن جــوار مـرقــدي ســيــدنــا االمـام
احلسـ واخيه العـباس عـليهـما افضل
ـقــدسـة ... حـيـنـهـا الـسالم في كـربالء ا
حــمل طــفــله بــرفــقــة زوجــته راحالً الى
اقرب بـقعة فكـانت مدينـة الهنـدية موطأً
لـقـدمه الـثـابت مـعـتـاشاً لـقـوته الـيـومي
حـمــاالً في اسـيــافـهــا وعالوي تــمـورهـا
ـنــصـرم آبــان االربـعــيـنــات من الـقــرن ا
ـية والـتي احـتـضـنت بـعـد احلـرب الـعـا
الـثـانيـة وقبـلـها سـنـوات ما بـعد االولى
موجـات بشـرية من الـديانـات االسالمية
ـــســيـــحــيـــة والــيـــهــوديـــة في تــألف وا

اجتماعي جيد ...
فـلقـد خـانته مـلكـة الـعمل حـينـما •
كـــان في طـــهـــران صـــانـــعـــاً لـــدى احـــد
مـعـاونـيه (االسـكــافي) الـذي بـخل عـلـيه
رور تعليـمه اسرار مهنـته ولكن هنا و
الـزمن ورغـم قلـة مـعـرفـته الـبـائـسـة ركز
اهــتـمــامه ومـجــازفـته االشــتـغــال بـهـذه
دينة هنة وبتشجيع من احد وجهاء ا ا
يـسورين احملـب له اشـترى صـندوقاً ا
مــحـمــوالً يـضم مــســتـلــزمـات عــمـله في
الــتــرقــيع والــصــبــاغــة .. وهــذا الـعــمل
واتقانه قد اخذ مـنه وقتاً وجهداً طويالً
عروف بـضعـف البـنية .. خـاصة وهـو ا
وغـور العيـن وقـصر الـقامـة... متـلعثم
احلديث عـربيته مـفعمـة بجذور فـارسية
اللـكـنـة له ولـداً اسـمه رشـيـد تـلـمـيذ في

االبـتـدائيـة في اواخـر اخلمـسـينـات كان
قرب ألحمد . من اصدقاء الطفولة ا

وهذا االسكافي فيما قد حتسنت •
ــا اتــخــذ ركــنـاً ــعــيــشــيـة  اوضــاعه ا
مـنـزويـاً في جـادة الـسـوق الكـبـيـر لـهذه
ديـنـة واشـتـهـر اقتـران اسـمه بـكـنـيته ا
هنـية وهكـذا بدء يألف احلـياة وطباع ا
وتقاليد واعراف اهلها واصبح محبوباً
ـهــنـئـ ومــحـتـرمــاً يـتــودده اجلـمــيع ا
لالفراح مـنصـباً عـلى عمـله اليتدخل في
شــؤون الــنـاس بــعـيــداً عن الــبــسـبــسـة
والـذمـيــمـة مـسـتـقـيــمـاً حـتى في تـربـيـة

عائلته .
احـمد تـلـميـذ صـديق رشيـد لديه •
خصـلة طـريفـة وغريبـة حيث كـان يتردد
ـشــاهـدة هـذا الـســوق ظـهـيــرة كل يـوم 
الــرجـل االســكــافي بــكـل شــغف ورغــبــة
جـامـحـة وهو يـراه يـفتـح (السـفـرطاس)
ـعدنـيـة الـثالث حلـفظ طـعام بـطـبـقـاته ا
الغـذاء مع ملـحقـات التـمرد والـل وهو
يــأكل بــشــكل مــلــفت لــلـنــظــر ال يــصـدق
دقائق ال حتسب ويـنتهي كل شيء وهو
الــواقف الــهــويــنـا  بــالــقــرب من مــحـله
ـنـظـر وحـيـنـمـا يـقع مـسـتـأنـســاً بـهـذا ا
بـصـر االسكـافـي عـليـه يـنـطق بـوتـوتة .
أخرتك يابني هات ماعندك الصالحه اال
ـوقف بـاالعتذار ان صـاحبـنا يسـتدرك ا
واالنسـحاب كي يـعود الى الـبيت لـيكرر

ذلك في اليوم التالي .
كـانت هـنـالك روزنــامـة لـلـتـقـو •
ـنـاسـبـات الـيـومي في مـحـله حـافـلـة بـا
الـديـنـيـة والـرســمـيـة اعـتـاد هـذا الـرجل
عـــصــر كـل يــوم خــمـــيس ان يـــؤشــرهــا
ـقـدسـة وتـأديـة مـناسك لـزيـارة كـربالء ا

هذه الشعيرة الدينـية والعودة منها بعد
صالة الــــفـــجـــر وهـــو مــــرتـــاح الـــنـــفس
ـتحـقق ... حتى ومـطمـئن البـال حللـمة ا
الحـظة لـم تغـيب عن ذاكـرة احـمد هـذه ا
وهــو يــرويــهــا لــصــديــقه رشــيــد اثــنــاء
لقـائهمـا بعد فـراق سنوات طـوال ... كما
استهـوته قدرة االسكـافي في وضع كمية
ــســـامــيـــر الــصـــغــيــرة فـي فــمه ثم من ا
يـسـحب واحـدا بـعد االخـر لـلـتـرقيع دون
ســـهـــو في ابـــتالعـــهـــا وهـــو مــتـــواصل

عاملة مع الزبائن .. احلديث وا
حلظات وجوم _ •

ة ـسا لم يكن في خـلد الـشعوب ا •
موضوعيـة التهجـير والترحيل من ارض
الـله الـواســعـة سـوى هـمـجــيـة الـسـاسـة
فـيـهــا رغم عـوامل االسـتــقـرار والـتـزاوج
والتجنس واداء خدمة العلم والدفاع عن
ــشــتــركــة بـ وحــدة وســيــادة الــوطن ا
الـــفـــئــات حـــيث صـــدر قـــرار الـــتــرحـــيل
ـسـتـهجـن في اعادة الـعـوائل االيـرانـية ا
الى بـــلــدهـم رغم تـــأديــة كـل الــتـــبـــعــات
الــقــانـونــيــة احلــقــوقــيـة عــلــيــهــا اسـوة
ـواطـنـ الـعــراقـيـ حـيث طـبق هـذا بـا
االجراء ولم تسلم منه سوى مجاميع من
قـيم في العـوائل واالفراد االيـرانيـ ا
العراق ومـنها عـائلة هـذا االسكافي التي
باتت حتيطه مخاوف مـفاجئة في عدمية
بـــقــائـه فــكـــيف ... وهـــو الــذي اســـتـــقــر
وزوجــته واوالده وبـنــاته الالتي تـزوجن
ــرض ـــا آلم بـه ا من ابـــنـــاء الـــبـــلـــدة 
واخلـــــوف الــــذي رافـــــقـه مــــنـــــذ قـــــيــــام
ـلكي ثورة14تـموز  1958عـلى النـظـام ا
ومجيء نـظام جـمهـوري الذي صـار اكثر
تـوجسـاً ويتعـاقب احلـكام وهم يـلوحون
بدق ناقـوس احلرب واستـرجاع احلقوق
رغم مــا تـخـلــلت سـيـاســتـهـمــا نـوعـاً من
ـتـذبذب ـصلـحي ا الـتـجـاذب والصـفـاء ا
حــتى اصـبح صــاحــبـنــا طـريح الــفـراش
ــــوت الـــــســــريـــــري الــــبـــــطيء ابــــان وا

السبعينات ...
في هـذا الـوقت أسـرت حـيـاة هـذا •
ــا الـــرجل هـــواجس وآهـــات مــخـــيـــفـــة 
سيسلم به جراء شمولهم بقرار الترحيل
بعد ان امـضى سنوات طـوال في العراق
... مالمح هـــذا الــهــوس ارتــســـمت عــلى
ســلـوكــيـته ال يــدري مـاذا يــفـعل بــعـد ان
تــــضـــاربت وتــــصـــاعـــدت الــــشـــائـــعـــات

واحلـقـائق لـهـول هــذا االجـراء وتـبـعـاته
كــان يـصــرخ اثـنــاء عـمــله رحـمــاك يـارب
نــرجــو فــيض عــطــفك ورحــمــتك وكــرمك

واطفاء نارك بنورك العظيم ..
هنا يطل فجأة احمد حامال شربة •
لــ بــارد ... شـــكــرا يــاولــدي بــارك الــله
فـيك... يـالك من صـبي يـافع الـعـمـر وقبل
ان يــسـتــدر احــمـد اســتــدرك اهـانــة هـذا
قصود لشخصيته قائال ال التعبير غير ا
يــــا عـــمي انــــا رجل ارى عـــلـى مالمـــحك
اكـتـئاب الـديك مـشكـلـة استـطـيع حلـها ..
فتبسم االسكافي مردفـاً ياولدي مشكلتنا
نحن اليوم مهـددون بالترحيل الى ايران
وهـنـا يـقـاطـعـه احـمـد بـبـراءة ال تـخف ..
اطـــمــــأن لـــدي فـــكــــرة اتـــصـــور االن قـــد
اخـتـمــرت بـعـدان تـدارسـتــهـا ... فـلـديـنـا
قريب احـبه ويحبـني يشغل مـنصب مهم
قبل في الدولة سـوف يزورنا اخلـميس ا
مع والــدتـه ولــعـــله يــجـــد مــنـــفــذا وحال
شـكـلتـكم وفعـــــــــــال كـان له ما اراد من
قـــريــبه بــحـــكم وظــيـــــــــــفـــته وعالقــاته
ائـــنـــذاك .. حـــتى وفـــاة هـــذا االســكـــافي

سك .. ا
ـكث البـقاء امـا ولده رشـيد فـلم  •
اال زمــنـــا قــلــيال ثـم غــادرهــا الى بــغــداد
ــفــاجـئــة الــسـارة وافــتــقــدت اخـبــاره وا
حــصــلت حــيــنــمــا اكــمل احــمـد دراســته
اجلامعية وع مـوظفاً كان مدعواً حلفل
ـنـاسـبـة ـديـنـة الـسـيـاحـيـة  غـذائي في ا
ـؤتمر  الـسنوي لوزارته اختتـام اعمال ا
... اذ بــشــخص جـمــيل الــطـلــعــة يـتــقـدم
احلـــضــور لـالعــتــذار عـن تــأخـــر وجــبــة
الطعـام حتى يكـتمل نصاب الـوفود لهذه
الـــدعــوة . هـــنــا أشـــرأبت مالمـح احــمــد
واخـذ يـحــدق في شـخـصــيـة هـذا الـرجل
ـعرفته واحسـاس فضولي غـريب انتابه 
اذ اسـتـثـمـر وجود عـامـل خـدمـة بـالـقرب

منه ..
استاذ هذا شيف الطباخ اسمه •
دينة السياحية رشيد يعمل في مطاعم ا
له منـزلة مـحترمـة ومرموقـة لعمـله يحبه

اجلميع ..
مـــرة اخــــرى تـــطــــفل احــــمـــد كي •
يـسـتـزيـد مـنه مـعـلـومـة اضـافـيـة لـلـتـأكد
قائال .. اظنه من الـعمال العـرب العامل

هنا .
كـال اسـتـاذ اصــله ايـرانـي يـسـكن •
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بغداد

بغداد والده اسكافي متوفي وهنا قاطعه
احــمــد شــكــراً اخـي فــقــد نــال مــبــتــغــاه
وازدادت وتعـمقت رغـبته لالنـطالق نحو
هــذا الـشـيف وبـدون تـردد تـرك صـحـبـته
مــعـتـــــــــــــذرا مـنــهم مــنـاديــا يـا اســتـاذ

رشيد .. 
ــا جــعل هــذا الـرجل اســتـاذ رشــيــد .. 
فـاجئة وواصل ـناداة ا مسـتدركا لـتلك ا
احـمـد الـتـعـريـف بـنـفـسه وطـفـولـته ايـام
التلمـذة االبتدائية ولم يـستعيدهـا بلهفة
مـتـفـرساً كل واحـد مـنـهمـا لالخـر وهـكذا
بـدأ مـشــوار الـعـنــاق والـدمـوع وجتـاذب
الـذكـريات حـتى قـاطعـهمـا شـخص بأدب
جم استـاذ رشيـد خذ راحـتك مع صديقك
وانـــا ســـأقــوم نـــيـــابــة عـــنك بـــاخلـــدمــة

واالشراف ..
رشـيـد... عزيـزي احـمـد ال اريد ان •
ـــنــزلي اطــيل عـــلــيك خـــذ رقم هـــاتــفي ا
وســوف نــلـــتــقي ان شـــاءالــله ... فـــلــقــد
حـصـلت عــلى اسـتـثـنــاء رسـمي من عـدم
شـمولـي واسرتي بـالـترحـيل الى طـهران
ـسـابقـة امـهـر الـطـهاة في لـكـوني فـزت 
الـعـاصـمـة بـغـداد خلـبـرتي وكـرمت وانـا

اشكر الله تعالى على ذلك ...
احــمـــد ...نــعم امــا انـــا فــمــوظف •
حـــكـــومي واحـــضــر دعـــوتــكـم مع وفــود

مؤتمرنا السنوي هذا ...
كادت الدموع تتـغرغر في مقلتـيهما لهذا

اللقاء ..
رشــيـد.. ال يــا عـزيــزي احـمـد انت •
ابـن حالل مــــنــــذ صــــغـــرك حتـب والـــدي
ومهـنته وتـتطلع دائـما الـيه ال اعرف سر
ذلك ثم انـــتــبه احـــمــد لـــســرديـــة رشــيــد
مــبــتــســمــاً ومــســتــذكــرا صــورة الــوالـد
االســكــافي احملــبــبــة لــنــفــسه وســرعــته
ـــأهــولـــة في االكل ودوره فـي بــقـــائــهم ا

استثناءا من التهجير ...
احــمــد ... لــقــد تــعــلــمت ومــازلت •
احــفظ الــعـــديــد من الــكـــلــمــات واجلــمل
الــفــارسـيــة مـن والـدك مــثل بــرو . اذهب
وبيااجنا .. تعال هنا واحوال حبتوري..
كــيف االحـوال وخـوبه.. زيـن جـيـد ولـفظ
الضاد..زاء مـثل كاظم..كازم. واالرقام من
يك الى الـدوشـيش ثم انـتهـيـنـا بـقـهـقـهة
طــويــلـــة..صــديق رشــيــد كـــنت نــحــيــفــا

وضعيفا اجدك في سمنة مفرطة ...
رشـيــد... نــعم احـمــد صــدقت انـا •

احب االكل لي وجبـات اضافيـة ما اعرف
عليمن طالع ?.

وهـنــا احس احــمــد بـاجلــوع قـد •  
اغاظه وقال انا اجـد احلضور على وشك
االنــتــهـــاء والــتــوجه نــحـــو الــفــاكــــــهــة

والشاي ...
رشـــيـــد...عــذراً صـــديـــقي احـــمــد •
انـذهب سـوية في ذلك الـبـهو ونـأكل مـعاً
واتصـور انها االكلـة الثالـثة ... عسى ان
ال اكــــون قــــد اطـــــلت عـــــلــــيك حـــــديــــثي

واشتياقي لك .
وهنا اسدل الستار حينما امتدت •
ـة شـهــيـة مـتــنـوعـة امــامـهـا ســفـرة كــر
االصــنــاف اذ اعــتــصــرت احــمــد شــهــقـة

لرؤيتها ..
ـــــرور الـــــزمن عـــــادت دائـــــرة و •

االغـــتــراب حتـل في طــريـــقــهـــا حــيث
سـنـوات طـوال من االفـتـراق اجملـهـول
واذا بـصـدفــة مـصـدمـة تــواجه احـمـد
حينما عـلم عن مغادرة رشيد واسرته
الـى طــــهـــــران في ظل مـــــرض مــــزمن
احـاطه تـاركـا خلـفه مـطـعـما مـشـهورا

بأكالته العراقية ..
ولسان حال شاعرنا يشدوا... 

سلوا قلبي اين كنا وكانا    
        طال شدوي وشوقي هيامــا

الحت سنون تأكل فينـــا   
        غمساً وغرس نبال وسهاما 

اذرفيها ياع من دمعة   
        فما خالَ خل خلليلٍ لزامـــــا

يا بعدنا عنكم الف ميـــلٍ   
        سُقينا كأس ملؤه سقامــــــا .

طرقت باب الله .....
بال هوية 

او جواز مرور 
طرقت باب الله احمل كفني 

مقطوع الرأس 
بال جسد 

 .... انزف دماً

والبكاء 
----

طرقت باب الله 
اشكو وكالء الرب 

سادة العباد 
ساملي العيون 
باقري البطون 

بال سبب ......او حياء 
----

طرقت باب الله 
طرقت ... طرقت 

فوجدتها بال ابواب 
او مداخل ..... 
او شبابك هواء 
فأجابني ..... 

ال مـلــجــأ عــنــدي  لك يـا
ولدي 

انتم اهل القتل 
اهل النهب 

اهل احلواسم والعواء 
----

الصوت يصرخ 
بل يبكي .... يأمرني 

أن ارحل .... إرحل 
فلقد اخفيت الباب
والشبابيك ...... 
رات الهواء  و

ارحل ..... يا ولدي ..... 
فبالدك داء وبالء 

ارحل يا ولدي   ....
 التسأل 

عن باب او شباك ... 
او جرعة ماء .... 

ارحل ياولدي ..... 
ارحل ... 

إني خائف 
ان يسرق بابي سلطان 

او  تاجر دين   ... 
ينضح  قيحا وبالء  ... 

----
ارحل ..... ياولدي  

هوالكو العصر 
 يجتث الدنيا 
مأل االرض 

ايتاما وارامل 
وبغايا ارحل 

انك لست شهيدا 
ارحل ...... 

ارم صليبك ارضا 
انك عاثر حظ ... 

مسك ... مذبوح .... 
جسد ...  تناثر في هواء 

 ----
قال االعلى 

ارحل ........

اخلوف يغلفني ..... 
 بقيح ودماء 

ارحل ... 
انك من بلد 

قتول ..... فيه القاتل وا
سواء بسواء 
ارحل ...... 

قتول سواء بسواء  القاتل وا
----

رحلت ... رحلت .... 
رميت االحالم خلفي 

حرقت االوراق ...
 كل االوراق ... 

كسرت محبرتي ...... 
وصرخت ..... 

يا رفاق ..  يا رفاق .... يا رفاق ...
أن نصمت ..... 

ان يلجم فاه فاها 
بخيوط الفاجر والدجال 

أن نصمت ...... 
فليس لليل نهار 

نصمت .... 
تأكلنا االحزان واجلرذان 
ان نرحل يأكلنا النسيان 
يأكل انسان .... انساناً  

----
رحلت ..... رحلت ... 

ال ادري متى 
والى أي مسار 

رحلت ..... 
قد سرقوا الباب 

وغاب الناطور والبواب 

رحلت للمجهول
 والسراب 

يغلفني الفراغ ..... والضباب 
رحلت ... رحلت ... 

----
رحلت لله ..... 

سيان من يأتي بعدي 
يؤذن .... 

او يقرع اجراساً 
سرقوا القفل .... 
فاتيح  ......  وا

والشبابيك واالبواب  
رحلت وسط االشالء 
وسط العفن البشري 
وسط اجملهول ...... 

وسط الغباء والعواء .... 
----

قام الرب يسأل .... 
صرخ االب االمثل  ... 
من قتل الغول االكبر ?

من هشم رأسه ... ?
من أكل حلمه      .. ?. 

من قتل االوحد ....?
انه يسأل .... 

من سأم الفقر  ?... 
وحصار اجلوع القاتل  ? ! 

 عاهرة او قواد?.....
عاشرها الدجال االعور 

يصرخ يسأل 
هل حقا ...  قتلوا الغول االكبر !

----
تذمر ... ماشئت ... تذمر 

لكن التشتم ... 
ال تشتم الصنم االكبر 

التلعن قائدنا ...... 
دجاال كان او اعور 

راح يصلي .... 
حابس اكثر  

يحز رقابا 
بالسيف  واخلنجر 

صور....  لرجال الدين ....
قتلوا الله ... 

بخرافات .... دجال ازعر 
لصقوها باالسالم ...

وغير اإلسالم  ....
او اكثر ...... 

حاشى الرب .......
 ان يقتل في االسالم 

او في غيره .....
من قال ....... 

( الله اكبر )
الله اكبر  للشيطان 
صور باسم الدين 

 و رجال الدين 
جتار االفيون 

ونساء التحليل والتحر 
تضرب رأسك بالسيف 

ان لم تسمع وتطيع الشيطان 
والفرج مباح باسم الرب 

كانت من كانت ...
ذهب  مسلمة من غير ا

يزيدية األصل  
او ربها غير الرب 
يقتلهم  ... يقتلهم 

بالطبر ... و اخلنجر 
==

ال تتذمر ..... ال تتذمر ... 
رسموا اجلنة  كي تقتل 

او تقتل ... 
سنيا  ,شيعيا  ,او آخر 

التتذمر ..... ال تتذمر 
احلورية تسأل اكثر 

اقتل اكثر 
او تقتل 

فأنا اعطي نفسي 
 لسافك مجرم  

مصاص الدم االكثر 
الكل يبحث عن منقذه 
احمر كان ام اصفر 

تطمره االوحال 
او قحبة دجال اعور 
ترقص فوق االجداث 

عاهرة....................
عارية  ...

صاحبها االزعر
يطلب دما اكثر
تصلي .......
الله اكبر

تناشدهم .......
اقتل .... اقتل ... 

ارقص فوق االجداث 
مزق جسد االحياء

فغدا يحميك االزعر  
بصكوك الغفران 

الله اكبر   الله اكبر !
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