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صـنم فيـجـوز ان يـنبـز به لـلـزوم عبـادته كـما
نـبــز ابن قـيس بـالــرقـيـات الـالتي شـبب بـهن
واذا كان كذلك فموضعه فقيل قيس الرقيات 
نـــصب عـــلى االضــمـــار كــأنـه قــال : واذ قــال
ابـراهيـم البيه اتـتـخـذ آزر الـها وقـال مـحـمد
بن اسـحـاق والـكـلـبي والـضـحـاك ان آزر ابـو
ابـراهـيم وهـو تـارح مـثل اسـرائـيل ويـعـقوب
فــيــكــون له اســمــان وقــال مــقــاتل :آزر لــقب
وتارح اسم ويجوز الـعكس  وقيل ايضا: ان
ـعــوج  وقـال الــفـراء هي صــفـة ذم مــعـنــاه ا
كـــأنه قـــال يـــا مـــخــطـئ وذهب صـــاحب تــاج
الــعــروس الى ان اسم عـم ابـراهــيـم بـالــفــعل
وقـال ان من عادة الـعـرب انـهم يطـلـقون االب
عــلى الــعم ايــضــا وهــنــا مـحــله الــرفع وعن
عـجـمـة االسم قـال اجلوالـيـقي : آزر اسم ابي
وقــال الـــنــحــاس ان آزر ابـــراهــيم اعـــجــمي 
اليـــــنــــصـــــرف النه عـــــلـى وزن أفــــعـل وقــــال
اجلـوهري :وهـو مـشـتق من آزر فالن فـنا إذا
عاونه فهو مُـؤازر قومه على عـبادة االصنام
نوع من الصرف اذن آزر اسم علم اعجمي 
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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نــظــرت لــســاعـة يَــدِهــا وظــلّـت تَــلـومُ
نفـسِـهـا  لقـد تـأخـرت علـيهِ كـثـيراً 
كـان عــلــيــهــا ان ال تــفـعـل ذلك فــهـو
يـنـتـظــرهـا مـنـذ مُــدّة  حَـثت اخلـطى
لــكي تــخــرج وتــلـــتــقي به  في هــذه
اللحظة سَرحت بخيالها قليالً ..ترى
كـيف سـيـكـون الـلـقـاء ? هل يـبـادلـها
نـفس الـشـعـور ? هل يَـحُـبـهـا مـثـلـمـا
حتبه ? ربّـاه كم احـبهُ وكم تـسـعدني

رؤيته ! 
من مـكـان لـيس بـبـعـيـد رأتهُ وكـأنـهـا
تراهُ اول مرة  تقدمت نحوه بسرعة
ثم رجعت خطوت  عرفت ان عينيه
مصـوبـة نـحـوها  ارادت ان تـخـتـبر
مـدى تعـلـقه بـهـا  حـاولت ان تـرجع
لكنـها سـمعت له صوتـاً عنـوة يسمع
من قـبل اآلخـرين  لم تـعـد تـصـبر 
بلهفة مـشت مهرولة اليه  اسـتقبلها
ما ب فَرِح جمليئها وحزين لتأخرها
عنهُ كل هذه الـفترة  لـقد استـبطأها

كثـيراً وهـذا ما لم يـعجـبهُ  نهض ..
تـقـدم نــحـوهـا واشــاح بـوجه جــانـبـاً
حتى ال ترى عينيه وهـما مغرورقتان
بـالـدمع  احـتـضـنـتهُ بـكـلـتـا يـديـها 
سَـمِـعـت دقـات قـلــبه قـبــلـتهُ كــثـيـراً 
قبلتهُ على عنـقه وعلى ارنبة انفه تلك
القبـلة الـتي يحـبهـا كثـيراً  ثم ربتت
على كتـفه وضمـته لصـدرها  هو ال
يـــعـــرف مـــاذا يـــفــــعل دمـــوعه بـــدت
تـنـســاب بـ يـديــهـا  هـذه اول مـرة
تـتـركه هـكـذا  تــكـلـمت مـعه ووعـدته
انـــهـــا لن تـــفــــارقه ابـــداً  تـــأســـفت
لـتـأخــرهـا عـنـه  وعـادت لـتــقـبـله من

جديد ومن ثم ..
فكّت نهاية احلبل الذي ربطتهُ به من
ـــــــــكـــــــــان اخملـــــــــصـص عـــــــــنــــــــد ا
السوبرماركت واخـذتهُ ومشت تغني
ـشي امامـها بأغـنيـة يَحـبهـا  وهو 

هازّاً ذيله بكلِ دَالل !
s- بغداد Š d³ł bL×

—Ó“¬

w UA « qBO

تَركضُ تَحْتَ األرضِ !
3
َنْفى يقولُ غَريب في ا
حَلِمتُ بأني قَارب
َ اسْتيقَظتُ وحَ

نَشفَ النَهرُ !
4
يقولُ شَهيد حلَبيبتهِ
جَاللتُكِ أنا لمْ أمتْ 
فقط حَلمتُ بكِ ليلتِها

و مُنذُها و أنا ال أريد اسْتيقظ !
5

يُقولُ بَائس 

1
تَقولُ سِكة أرْمَلة 
ال أحَلمُ بالطُرُقاتِ

! ِ فَحتّى القِطاراتُ تَملكُ وجه
2
و هَي مُحَاصَرة
تَقولُ الشَجَرةُ

بَعْدَ أنْ أصْبَحتُ
عَجوزاً مُقعَدَةً

كَيفَ لي
أنْ أهَربَ بَعيداً

عن مُتَناولِ احلَطّابِ
فأنا شَجرة قَضتْ عُمرَها

والـدي يـنقـلـونـني الى مـدرسـة داخـلـية
لعلي أحقق النجاح في حياتي وتكلفوا
هم بعنـايتي ألن والـدي كرهوا حتـملهم

سؤوليتي التي ال تنتهي ....
ـدرسـة خفت  في اول أيـامي في هـذه ا
كثيـراً وشعـرت بنوع من الـغربة لـكنني
تـعودت بـعـد فـتـرة وجيـزة وقـد حـظيت
بــصــديـقــة لــهـا كل الــفــضل في جــعـلي
أنهض كلما سـقطت او تعثرت  ,كلمات
والــدي جــعــلت مــني إنــســانــة فــاشــلـة
ـنـظـار حـقد ومـحـطـمة وتـرى احلـيـاة 
وغل حــتى إنـني أصــبــحت ال أطـيق أن
ارى أحـــدا نـــاجح أمـــامي  ,أتــذكـــر في
حـفـلـة صـديق أبي قـد ذهـبـنـا جـمـيـعـنـا
وقد صادفت هنالك شخصيات كثيرة و
من كثر ضياعي وسط بحر من الكلمات
الــسـيــئــة والـشــتــائم حـطــمت كل شيء
يـــخـص احلـــفــــلـــة وأصــــبــــحت أرقص
كـالبـلـهاء مـن غيـرتي وغـضـبي من بنت
رأيت كـل احلــاضــرين يــصــفــقــون لــهــا
ويـهـنـوهـا عـلى جنـاحـهـا حـتى تـلـقـيت
طاف جـعلتـني افقد صفعـة في نهايـة ا
وعي تـمامـاً وبـعد عـدة أيـام إستـيـقظت
من نــومي ألرى نــفـسـي في مـســتــشـفى
االمـراض الـنــفـسـيـة ومــقـيـدة بـسالسل
قـويـة جـعـلـتـني أبـكي بـحـرقـة واخـدش
وجـهي حتـى ادركت حيـنـهـا إنـني شبه
ميـتـة في هذه الـدنـيا واتـذكـرفي وقتـها
أنـني تـفـوهـت بـكـلـمـات جـعـلـتـني أفـقـد
ــــاذا خــــلــــقت صــــوابـي وكــــنت أردد " 
وأتـيت الى هذه الـدنـيـا إذا كـنت اعامل
مــعــامــلــة الــكــلب "  " ,اكــرهــكم كــلــكم
وأتـــمــنى ان الــتـــقي بــكم جـــمــيــعــاً في

اجلحيم " ......
 بعد فـترة من الصـراعات النـفسية في
ـستـشفى قـام الطـبيب بـأخراجي هذه ا
وقــد حتـســنت نـوعــاً مـا لـكــنـني بــقـيت
أعــــانـي من ســـــمـــــاع الـــــكالم احملـــــبط
كـانت والــســلــبي من قــبل أبي و أمي  ,
حـيـاتـي أشـبه بـاجلـحــيم الـذي أحـتـرق
ني فيه يومياً و أثـار احلروق كانت تؤ
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كــثـــرت الــدعــاوى في احملـــاكم الــعــراق
بــصــورة عــامــة من شــمــال الــوطن الى
اقــصـى مــنــطــقــة في اجلــنــوب دعــاوى
يطلبون فـيها اصحاب الـعقارات ابطال
ستندات قيود نتيجة ترويج معامالت 
مـزوره وحــكى لي احــد احملـامــ الـذي
شـــارك بـــاعـــداد قـــرار 1198 الـــصــادر
بـتــاريخ 1977/11/2 عــلى خــلــفــيـات
اصــدار هـذا الــقـرار حــيث بــ لي هـذا
الـــزمـــيل انه كـــان يــــعـــمل في جـــريـــدة
اجلمهوريـة ونشأت مشكـلة ب اعضاء
اجلــمــعــيــة الــذين تــوزع عــلــيــهم قــطع
اراض مــقــابل مــبــالغ زهــيــده حــيث ان
ـالـيـة فــيـمـا يـخص تـعــلـيـمــات وزارة ا
تـوزيع االراضي عن طـريق اجلـمـعـيـات
ــنع بــيع قــطــعـة االرض االســكــانــيــة 
ـوزعـة عـلـى الـعـضـوا اال بـعـد ان يـتم ا
انـشــاء دار سـكـنـيــة عـلى تـلك الــقـطـعـة
وبـطـبـيــعـة احلـال فـأن مـعـامـلـة الـبـنـاء
واصدار اجـازة الـبـناء واحلـصـول على
ـصـرف العـقـاري تـتم تلك الـقرض من ا
ـعــامـلـة بـاسم الــشـخص الـذي وزعت ا
علـيه قـطعـة االرض من اجلـمعـية وعـند
ـشـتري الى اكمـال بـناء الـدار يـخضع ا
عــمـلـيــة ابـتـزاز من قــبل مـالك الــقـطـعـة
ويـــســـاومـــة الـــبـــائـع من اجل ابـــتـــزاز
ــشــتــري فــاسـتــدعي زمــيــلي من قــبل ا
الــــســــيــــد وزيــــر الــــعــــمل والــــشــــؤون
عاجلة هذه الظاهرة كذك االجتماعية 

اسـتــدعي زمـيـلي مـن قـبل وزيـر االعالم
الن الصـحف في حـينـهـا اخذت تـتداول
ــواطـــنـــيــ الـــذين اشـــتــروا شــكـــاو ا
االراضي وب االشـخاص الذين وزعت
عــلـيــهم تـلـك االراضي فـاقــتـرح زمــيـلي
ـعاجلة هذه احلـالة وهو اعطاء صيغة 
حق لـلــقـاضي في مـحـكــمـة بـداءة الـتي
يــقع فـيــهـا الــعـقــار بـتــمـلــيك الـدار الى
بانيـها او ساكنـها او الذي احـدث فيها
منـشأت وفعال" صـدر هذا الـقرار وطبق
في حـيـنه وحل ازمـة كـبـيـرة عـان مـنـها
ـواطـنيـ اال ان هـذا الـقرار كـثيـر من ا
وتعـديله الـذي شمل االراضي الـزراعية
والــصــنـاعــيــة اسـتــغل بــعـد 2004 في
ــعــامالت بــتــطــبــيق تــرويـج عــدد من ا
ستندات مزوره ذكور  شروط القرار ا
ســـواء كــانت تـــعــهــد الــبـــيع او هــويــة
ـدنــيــة وشـهــادة اجلــنـســيـة االحــوال ا
العراقية وبطـاقة السكن ان هذه احلالة
واحلـاالت جتاوزت اعـتـبـارهـا حـالة بل
اصـــبـــحت ظـــاهـــرة ادت الى ان تـــقــوم
وزارة الـــعـــدل بــاغـالق عــدد مـن دوائــر
الــتـــســجـــيل الـــعــقـــاري اعــتـــبــارا" من
مــحـافــظـة نــيـنـوى وحــتى احملــافـظـات
ـــوضــوع فـي شــمــال اجلـــنــوبـــيــة ان ا
قصـود باالقـليم ال يـخلو من العـراق وا
مــــثل هـــذه الـــظـــاهـــرة الن دوائـــر تـــلك
عامالت نـطقة تـتكـتم على كـثيـر من ا ا
حــــــــتى ان االراضـي الـــــــتـي وزعـت في

أحالمُنا هِيَ كَ فَتاةٍ
صَغيرة النَهدينِ

كُلُّ تَطلعاتِها أنْ تَرتَدي
حمّالةَ صَدرٍ

ذات احلَجمِ الَكبير
ليعيَ اآلخرون أنْها قَدْ نَضُجتْ 

6
يقولُ مِسْمار لصورةٍ
أعرفُ رَجُالً مِسْكِيناً 

خرجَ منْ بَيتهِ ذو الغُرفة الوَاحدة
رَسمَ أمامهُ جِداراً جميالً

لتقفَ بِجانبهِ الناس 
كَانَ يُريدُ العَيشَ فيهِ

ـزورين مـبــالغ كـبــيـرة اضـافــة الى ان ا
يتعـاون معهم اعـداد كبيـرة من موظفي
التـسجـيل العـقاري الن ارقـام العـقارات
ـواطن الـعـادي بل يـعـرفـهـا اليـعـرفـهـا ا
مـوظف االضـابيـر في دوائـر الـتـسـجيل
العـقاري اضـافة الى اقـتراحـنا الـسابق
يـــجب ان يــتم تــشــكـــيل جلــنــة بــرأســة
قاضي في مجلس الوزراء تـتولى مهمة
حتـــقــيـق في الــشـــكــاوى عـن اي حــالــة
تـالعب او تـــزويــــر اضـــافــــة الى الـــزام
مـــوظـــفـي الـــتـــســـجـــيـل الـــعـــقـــاري ان

ـنـطــقـة الـشـمـالـيــة عـلى الـضـبـاط من ا
اجلـــيش في الـــنــــظـــام الـــســـابق جـــرء
ـعـامالت الـتـصـرف بــهـا وتـزويـر تـلك ا
ـلكـية الن اكـثر اصـحابـها غادروا نقل ا
العراق ويذكرني ان هـناك حاالت فردية
حــــدثت فـي زمن الـــــنــــظــــام الـــــســــابق
مــعـامالت تــزويـر لــعـقــارات مـتــوكـة او
اهــلــهــا مـــســافــرين حـــيث ان الــنــظــام
ـنع عـمـلـيـة نقل الـسـابق اصدر امـرا" 
وجب الـوكـالة الـعـامة مـلكـيـة العـقـار 
بــالـعــقـار بـل ان صـاب الــعـقــار عـنــدمـا

يـحـضر الـى دائرة الـتـسـجـيل الـعـقاري
ــلـكـيــة يـشــتـرط ان يــحـضـر مع لــنـقل ا
الــبــائع اثــنــيــ من اقــارب الــبــائع من
الــدرجــة االولـى وهــذا االجــراء حــد من
تلك احلـاالت رغم مـحدوديـتـها امـا هذه
الـظـاهــرة بـعـد 2003 يـقـتــضي ايـقـاف
الــعـــمل بــالــقــرار 1198 وتــعــديــله الن
اســتــغالل هــذا الــقــرار اضــعـف هــيــبـة
دوائـر الـتـسـجـيل الـعـقـاري واليـفوتـني
االن من ان جميع الـعقارات الـتي بيعت
بــطـريق الــتـزويــر حـمـلـت وزارة الـعـدل

يخـضـعوا الى جـعل وثيـقـة تامـ على
كن ان يـعـمل موظف في اعمـالـهم وال 
ـهمـة بالـتسـجيل الـعقـاري ما الشـعب ا
لك عـقار ويـحـجز هـذا العـقار لم يكـن 
لقاء ضـمانـات عملـة اضافة الى تـشديد
ــعـامالت الــعــقـوبــات عــلى مــثل هــذه ا
علـمـا" ان للـقـاضي صالحيـه ان يتـشدد
ـثل هـذه الـعـقـوبـات النـهـا تـؤثر عـلى
سمعة احلكومـة وعلى الثقة على دوائر

التسجيل العقاري.
s - بغداد (« Õö

احــاســيس بـشــعــة تــخـالـج روحي بـ
فــــتـــــرة وآخــــرى ... أريـــــد أن أعــــدهــــا
وأجـمـعهـا وأرمـيـهـا في بحـر الـنـسـيان
لـــــكن ال جـــــدوى من ذلك  ,تـــــقــــيـــــدني
بــسالسل قـويــة وتــخـنــقـني بــغـاز األلم
واألفكـار السـلبـية الـتي جتعـلني أسـهر
في اواخـر الـلـيل بـ مـسـاحات الـظالم
أبـكي بـزاويـة من غـرفـتي مع مـجـمـوعة
تراكمة وبـعد فترة وجيزة من اآلهات ا
علمت مصدر هذه األحاسيس البغيضة
كلها بـسبب تغلب فـشلي علي في أغلب

األوقات .
يـقـولـون أن احلـيـاة روايـة لكـنـني كـنت
أجـهل هـذا ولم أفـكـر قط في أن حـيـاتي
ـتــعــة بـهــذا الــشـكل ســتــكـون روايــة 
ومـفـعمـة بـطـاقـات ايجـابـيـة عـلى الرغم
من اخلــــيـــبــــات ومــــحــــاوالت الـــفــــشل
اخملتبـئة ب طـيات حياتي  ,ذقت طعم
الـفـشل ألكـثـر من مـرة ووصلـت الى حد
اجلـــنــون فـي تــصـــرفــاتي مـع اآلخــرين
لكنني لم أيأس ابداً .... كثيراً ما أسمع
عن الـتعـثـر في مـجـاالت احليـاة لـكـنني
في قرارة نـفسي وجـدت ان التـعثر ألف
مـرة أهـون من الـكالم الـذي يقـال لك كل
صباح ويسـد شهيتك عن تـناول ملذات
احلياة والسعادة الـتي تصبح جرثومة
وت اذا انتـقلت لك .... سأتكلم تسبب ا
لـــكـم عن قـــصـــتي مع الـــفـــشل والـــكالم
احملبط الذي جعل مني إنسانة محطمة
كـلـيـاً ومـنـهـارة نـفـسـيـاً . .. في الـبـداية
ــاضي أعــرفــكم عن نــفــسي أنــا إبــنـة ا
ـسـتـقبل ال وحـفيـدة احلـاضـر وزوجة ا
تقـتلـوني وترمـوني في شوارع اخلـيبة
إنـني إنـسـانـة وأمـلك قـلـبـا واحـاسـيس
ومشاعر أتأثر بها واألهم من هذا أنني
إمـــــراة إنــــنـي األم واألخت والـــــزوجــــة
واحلبـيبـة فـإذا حطـمتـوني أعتـبروا أن
الــعـالـم بـأجــمــعه قـد حتــطم وال تــوجـد
حـيـاة عـلـيه ... كـلمـات بـسـيـطـة جلـهـلة
احليـاة والنـجاح سـواء كانـوا رجاال ام

نساء ...

 كنـت أبلغ اخلـامـسة من عـمـري عنـدما
سـمـعـت أبي يـقـول ألمي مــا بـال ابـنـتك
الـبـلـهـاء ال تـقـوى عـلى شيء ابـداً إنـهـا
غــبـــيـــة تــمـــامـــاً وســتـــصــبـح فــاشـــلــة
وسأصبح موضع سخرية امام اجلميع
وبــــاألخـص أمـــام أصــــدقــــائي اغــــرقت
الـدمـوع عيـني كـقـارب غـرق وسط بـحر
الــــــــــوجـع واألحـــــــــزان لـم أدرك ان ابي
يـعـتـبـرني هـكـذا وأنـني أجـعـله مـوضع
سخريـة أمام اجلميع كـرهت نفسي ولم
اعــد احـتــمل ان ارى ابي فــهــو يـســخـر
مـني دائــمـاً ويـلـقـبـونـي بـالـفـاشـلـة ولم
أســمـع مــنـه غــيـــر كـــلــمـــات الـــتـــأنــيب
والــســخـريــة وكــذلك والــدتي أصــبـحت
فـــيـــمـــا بـــعـــد تـــشـــبه ابي كـــثـــيـــراً في
تصـرفـاتهـا هـكذا أصـبحـت منـبوذة من
قـبل اجلـمـيـع وكـنت أقـضي لـيـالي عـدة
في غــرفــتـي أبــكي من شــدة األلم الــذي
يعـتـصر قـلبي الـصـغيـر الذي لم يـعرف
شــيــئـاً مـن هـذه احلــيــاة ســوى الـوجع

والكلمات السلبية ....
 كان أستـيعابي لألشـياء حولي بـطيئا
نــوعــاً مـا وعــنــدمـا أرى كــتــابــة أمـامي
مـكــتـوبــة في جـريــدة او في كـتـاب أرى
األحـرف تــتـراقص امـام عــيـني وأشـعـر
أنني ال استطـيع التركيـز باإلضافة الى
أنني أتكلم ببطء لكنني كنت أفكر جيداً
فـي بــــعض األحــــيــــان وأصـــنـع أمـــورا
جـمـيـلـة لــكن ال احـد يـنـتـبه لي حـيـنـهـا
ويعتبرون هذه األمـور مجرد تفاهات ال
غيـر وأنني غـبيـة وفاشـلة مـهمـا حصل
مـرت لي من تــطــور في ذاتي وعــقــلي  ,
أيــام كــنت بــأمس احلــاجــة الى حــضن
أمي وكـلـمات أبي الـتـشـجـيعـيـة لـكـنني
كـــــــنت أرى هـــــــذه األمــــــور مـن األحالم
سـتحـيلة  ,مرت الـسنـوات وأنا اكـبر ا
وعـقـلي يـتــفـتح يـومـاً بـعـد يـوم لـكـنـني
كـــنت تــعـــيــســـة احلظ في دراســـتي كل
مـرحـلــة من حـيـاتي اقــضي فـيـهـا ثالث
ســنــوات حـتـى أسـتــطــيع الــعــبـور الى
رحلـة القـادمة حتى هـذا الشيء جعل ا

حقاً ,عشت أيام عصيبة للغاية ...
كـانت كــبــرت صــداقـــتي مع بــلــقــيس  ,
بلقيس فتاة طيبـة للغاية وكانت تعاني
من الـعـشو الـلـيـلي هـذه الفـتـاة  ايـضاً
كـــانت تـــعــــاني من عـــاهــــة حـــسب مـــا
يسموهـا والديها  ,بلقيس فتـاة جميلة
للغاية ذات مـالمح أشبه بحورية وسط
جمال احلـياة وكـانت تشبـعني بكـلمات
األمل وتـغــرقـني بـحـنـانــهـا وحـبـهـا لي
وهذا مـا كـنت افتـقـده كثـيراً واألهم من
هـــــذا كـــــانـت تـــــؤمـن بي وبــــــقـــــدراتي
وتشـجعني عـلى أمور بـسيطـة للـغاية ,
كبرنا معاً وكانت بلـقيس تمتلك موهبة
ـشي معـاً ونضـحك معاً الكـتابة وكـنا 
ونبكي ونرقص معاً لم أشـعر بالضياع
في ظـل وجــودهــا حــتـى بــتــنــا واحــدة
تعتمد على األخرى في أمور عدة وكلما
افشل تـساعـدني في احملاولـة من جديد
تغيـرت شخصـيتي بفـضل مساعـدتها ,
بـــعــد ان قــضـــيت ســنـــوات من عــمــري
ابـحث عن ذاتي وسط كـومـة من الوحل
ـــمـــيت من األفـــكـــار والــكـالم اجلــارح ا
وهــكـذا مــرت الــسـنــوات حــتى صـدرت
روايـة بـأسم بـلقـيس تـتـكـلم فـيـهـا عني
فوجئت عنـدما ادركت هذا الشيء حيث
جـعـلـتـهــا هـديـة عـيـد مـيالدي اخلـامس
والـعـشـرين  ,كـانت بــلـقـيـس الـوحـيـدة
التي حتتـفل بأعـياد ميالدي وتـشعرني
بــكــيـــاني وشــخــصــيــتي وجتــعل هــذه
يزة عنـدي وحازت الرواية اللحظـات 
عـلى جـائزة وأشـتـهـرت بلـقـيس كـونـها
كاتـبـة رائعـة عـلى مسـتـوى العـالم وأنا
أصبحت مـصمـمة أزياء في دار شـهيرة
جـداً لالزيــاء وحـقـقـت جنـاحـات عـدة و
ألول مرة في حياتي أشعر بذاتي وذقت
ـيـز طـعم الــنـجـاح و كم هـو جــمـيل و
واصــبـحت أحب نــفــسي كـمــا اريـد ....
وانــــا اآلن اكـــتب قـــصـــة قـــصـــيـــرة عن
حــيـــاتـي وعن صـــديـــقـــتي الـــصـــدوقــة

بلقيس....
أحب أن أهـدي كل قـار كـلـمـات اتمـنى

مـا أن يـقـتـرب مـوسم االنـتـخـابـات حـتـى تـبـدأ جـعـجـعة
األحــزاب ومـرشـحــيـهــا وبـعض الـفــضـائــيـات وصـحف
ـزايـدات وصـفـقـات األرتــزاق والـنـفـاق من مـنــاورات وا
بـازار الـبـيع والـشـراء والتـلـمـيع والـتـسقـيط كـمـا تـنـشر
ــزايـدات اجلــوالت وعــقـد الــنــدوات والـتــصــريـحــات وا
ـنـجـزات ... وبعـد غـيـاب وفشل والـتـوسالت والـوعود 
مــريع يــتـحــول هـؤالء الى نــاشـطــ يـتــقـمــصـون أدوار
الـوطنـية والـنزاهة والـزهد والـورع والتقـوى ويتـظاهرون
بــــالــــتــــواضع حــــ الــــنــــزول من عــــلــــيـــاء ابــــراجــــهم
األرسـتقـراطيـة وغرورهم وقـصورهم وحـياتـهم اخملمـلية
ـتـابـعـات ـدن والـقـصــبـات وبـعض ا بـالــتـنـازل وزيـارة ا
ناسبات ] والتكرم [ بحضور مجالس التعزية وبعض ا
ـقــدسـات في مـحـاولـة ــتـاجـرة بـا وأيــضـا كـمـا دائـمـا ا
خـداع جــديـدة بـالـسـذج والـبـسـطــاء بـأسـالـيب تـضـلـيل
ودجل مـلتوية وأقنـعة متنوعة هـذا من جانب وينشطون
تـلون بـاجتاه آخـر بشراء الـذ ورشوة احملتـاج وا

من ضعاف النفوس .
ـوسمي احلـرباوي وأن اخـتلـفت عنـاوينه هـذا النـشاط ا
وأدواتـه وطـروحـاتـه فـلن يــنـطـلـي عـلى أحــد ألن الـنـاس
عـهـدوه وخبـروه جيـدا وسيـتصـدى له الـغيـارى كمـا هو
شـــأنـــهم عـــبـــر مالحم الـــنـــضــال اجملـــيـــدة بـــالــفـــضح
واألسـتنـكار والـتصـدي بكل الـسبل ... فـمثال ومـن غير
اجلــائــز قـانــونــا وشــرعـاً وخــلــقــاً كـمــا هــو لــيس عـدالً
ـمتـلكات ونـثريـات وآليات نصب  اسـتغالل الـصفـة وا
الـدولة كما يحـدث للحمايات والـهمرات والقاعات خالل
ـــؤتـــمــرات بـــتـــقــد الـــهـــدايــا اجلـــوالت والـــنــدوات وا
ـنـافسـة والدعـاية واألكـرامـيات والـتبـرعـات في خضم ا
ـصـلـحـة الـشـخـصـيـة األنـتـخــابـيـة ألن هـذا يـصب في ا
واحلـزبية ... لـذا أطالب الشرفـاء من النواب تـأكيد منع
ذلك فـي مرسـوم مـنفـصل او ضـمن قـانـون االنتـخـابات
رغم الـيـق بـأن الكـثيـر من الـنواب اليـناسـبهم ذلك ألن
اكــثــر اخلــروقــات مــنــهـم وعــلى أيــديــهم ... وفي نــفس
الــوقـت أدعــو كالً من األدعــاء الــعــام وهــيــئــة الــنــزاهــة
ومــفــوضـيــة االنــتــخـابــات ونــقـابــة احملــامــ وجـمــعــيـة
نـظمات احلـقوقـي حـصراً وكـذلك األعالم الشـريف وا
والـنقـابات واألحتـادات األخرى كافـة وجمـيع العـراقي
ــمـارسـات بــالـتــصـدي بـكـل الـسـبل بــقـطع دابــر هـذه ا
ـدانـة وغيـرها وأن اسـتخـف تغـول وبغي هـؤالء بوعي ا
ـــســاعي وتـــأثــيـــر الــشـــعب الـــعــراقي وفـــشــلـت هــذه ا
بـاسـتـمـرار هـذه اخلـروقـات وغـيـرهـا فـسـتـكـون الـدعـوة
قـاطعـة االنـتخـابات ألن ذلك وجه من مـلـحة وضـرورة 
أوجه الـــتــزويـــر والــفــســـاد يــتـــقــاطع مع الـــعــدالــة أس
ــقــراطـــيــة حــيـث يــســقـط الــتــعـــويل عــلـى نــزاهــة الـــد
ـعــافـاة والـتـقـدم الى االنــتـخـابـات من اجل الــتـغـيـيـر وا

أمام.
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ان تلمس قلوبكم وأن تـنظروا لها بع
اهتمام وعطف 

 أحـبـوا اوالدكم وال تـنـعـتـوهم بـألـفـاظ
بــشــعـة والــقــاب يـكــرهــون سـمــاعــهـا ,
احتـووهم وشجـعـوهم حتى وأن كـانوا
ــلـــكـــون أي مـــوهـــبـــة او أفـــكــار ال ال 
جتــعـلـوهـم يـصـبــحـون حــطـامــاً مـثـلي
ويبحثون عن ذاتـهم في شوارع خاطئة
كن أن تأوي بهـم الى التهلـكة وحياة
أشـبه بـاجلحـيم  ,إنـهم فـلـذات أكبـادكم
حتـمـلــوهم كـمـا هم وراعــوا مـشـاعـرهم
فــقـــد يـــكـــبــرون ويـــصـــبــحـــوا عـــكــازة
لـشـيـخـوختـكم  ,أرجـوكم ال حتـطمـوهم
هذا رجـاء مـني النني ذقت طـعم الـفشل
والـتـحـطـيـم الـداخـلي انه بـشع لـلـغـايـة
ومـهمـا كـتبت لـكم هـذا ال يـوصف حجم
ـرارة الـتي عـشـتـهـا وتـعـايـشت مـعـها ا

ـطـاف وكـبـرت مـعي  ,لـكن في نــهـايـة ا
ادركت ان الـرب يـحـبـني عـنـدمـا رزقـني

ببلقيس ...
في عـــز بــؤسـك وحتــطـــيــمك يـــرسل لك
الـرب شخـصـا تـرى جمـال الـدنـيا كـلـها
بعينيه وروحه اجلمـيلة ويساعدك على
النهوض بعد ان تعثرت لكن نصيحة ال
تأئس عندما تـسقط انهض وثابر حتى
وأن تعثرت تسعـة وتسع مرة انهض
ــرة مــئـــة ســتــجـــد الــنــور في ألن فـي ا
طريـقك وحتـقق مرادك  ,يقـول أن الرب
يـســاعـد عـبـاده بـصــورة غـيـر مـبـاشـرة
ويهديـهم هدايا كـثيرة وهم ال يـشعرون
ــســاعــدته بــهـذا  ,كال انــني شــعــرت 

وهديته الرائعة اال وهي بلقيس .

œU‚ - بغداد   œU¹√ ¡«dÝ≈

شـهد العراق احتـفاال لم يشهد له مـثيل منذ عام 2003
أضـاءت سماء بغداد واحملـافظات بأنوار األلـعاب النارية
وهـي تـودع أخـر لـيـلـة لـعـام 2017 واســتـقـبـالـهـا الـعـام
اجلــديــد من خالل االحــتــفــاالت الـتـي عـمـت كل مــنـاطق
الــعـراق . ودعــنـا عـام 2017 بــاجنـازات رائـعــة أهـمـهـا
حتـريـر األراضـي الـعـراقـيـة الـتي سـجـلـتـهـا انـتـصـارات
ـسـلـحـة عـلى داعش اإلرهـابي  وعـودة  مـعظم قـواتـنـا ا
ـنـاسـبـة الـنـصـر الـنـازحـ إلـى مـنـاطـقـهم واحـتـفـالـهم 
ـيالديــة كل في مــحـافــظـته  وحتــسـنت وراس الــسـنــة ا
الـعالقـات الـعراقـيـة اإلقلـيـميـة من خالل زيـارة مجـمـوعة
ــاضــيــ لـدول زعــمــاء ســيــاســيــ خالل الــشــهــريـن ا
اجلــوار فــضالً عن االتــفـاقــيـات األمــنــيـة والــعــسـكــريـة

واالقـتصـادية مع تـركيـا وفرنـسا وإيـران ودول أخرى 
إبــرامـــهــا  ومــبــادرة رئــيس الـــوزراء حــيــدر ألــعــبــادي
وإصـراره على مكافحة الفسـاد ومحاربة الفاسدين . ما
أهـدافـنـا في الـعام اجلـديـد ??? فـالـسنـة اجلـديـدة لـيست
مـجـرد سـهـرة صـاخـبـة  وأمـوال تـهـدر إلطالق األلـعـاب
الـنارية  ورسائل تهنئة وباقـات ورد ال رائحة لها مفعمة
بـاحلب ومزينـة باألمنـيات اجلميـلة والتي اتـخذت أشكاال
روتـينية وتـقليـدية يتبـادلها أفراد اجملـتمع فيمـا بينهم من
ـصالح  ونـصحو كل عـام يغـلف معـظمهـا اجملامالت وا
فـي الـيـوم األول مـن الـعــام اجلـديـد الشـيء تـغــيـر سـوى
رقــمـا فـقط نــشـطـبـه من تـقـو حــيـاتـنــا الـيـومــيـة ونـذيل
كـتـابـاتـنـا بهـا . الـسـنـة اجلـديدة تـعـني مـا اجلـديـد الذي
سـنـفــعـله ونـقـدمه ألنـفـسـنـا ولـلــمـجـتـمع لـنـؤكـد جنـاحـنـا
كـأفراد ضـمن جـماعـات تكـون مجـتمـعا نـسعى من اجل
االرتـقـاء به من خالل سـلوكـنـا أوال  وحتقـيق طـموحـاتـنا
ـسـتــقـبـلــيـة الـتـي تـسـاهم فـي بـنـاء مــجـتـمع وخــطـطـنــا ا
ومـعاجلة احلاالت الـسلبيـة السائدة والـتي شكلت إحدى
ـنصـرم فـالتـغـييـر يـبدأ مـن داخلـنا مـعـاناتـنـا في العـام ا
ولـتـكن كل الـتـجـارب واحملن الـتي صـادفـتـنـا في سـنـتـنا
ـاضيـة عبـرة ودرس نتـعلم مـنه ونسـتفـاد من ايجـابياته ا
ونـعـالج سـلبـيـاته أهمـهـا النـعـرات الـطائـفـية الـتي نـخرت
ـكونات العراقيـة التي كانت وستظل تشـكل طيفا رائعا ا
بــألـوانه ومـكـونــات اجملـتـمع الـعــراقي والـتي هي امـتـداد
حلـضـارة رافديـنـية أصـيـلة يـتـجاوز عـمـرها سـبـعة آالف
ــمـكـن أن نـفــقـد احــد طـوائــفه أو احـد عــام فـلــيس من ا
كـونات مـكونـاته فـالعـراق اليكـون إذا فقـد احدهم فـكل ا
تـمتـد جذورهم إلى سالف الـزمان فهم جـزء من حضارة
ـيـزوبوتـامـبيـا أو بالد مـاب الـنـهرين الـتي نـشأت بالد ا
عــلى ضــفــافــهــمــا حــضــارات األشــوريــ والــبــابــلــيــ
سـيحـي واالكـدي نـدائيـ وا والـكلـدانـ والصـابئـة ا
فـكل منـهم كان له دور في حـقب زمنـية مـتتـاليـة لتـشكيل
عـراقنا األصـيل فال يحلـو البلـد أال بهم جمـيعا. فـلنجدد
في سـنتـنا هذه لـغة احلوار واألفـكار ولنـتفق مع بعـضنا
عــنــصـري عــقــائـدي  بــعــضـا ضــد أي جــدال طـائــفي 
ولــنـحـب بـعــضـنــا بـقــلب صــاف ونـقي ولــنـتــرفع عن كل
الــكــلــمــات اجلـارحــة لــنــفــتح صــفــحـة جــديــدة نــبــدؤهـا
بـالتصالح مع أنفسنا لنتصالح مع اآلخرين ولتكن جملة
"كل عـام وانـتم بخـير هي شـعارنـا الفـعلي كـلمـات نابـعة
من أعــمـاقـنـا ولـيـست مـجــرد أمـنـيـات وحـروف فـقـاعـات

تتالشى في اليوم األول من العام اجلديد .

بعدَ عَودتهِ مِن احلَربَ شَهيداً
7

تقولُ لقمةُ العيشِ 
كُلما فكَرتُ الذهابَ
إلى اللهِ في السماءِ

احترقتْ كلُّ الَساللمِ مِنْ حَولي 
إال وَاحداً يَتحولُ

إلى سفينةٍ و قطعةُ رغيف
تسلك صوبها حلي الفُقراء

الذي أغرقهُ اجلُوع
 في مدينتي .

ثنى V - ا u  tÞ ÂUÝË

قال تعالى في سورة االنعام وَإِذ قالَ إِبراهيمُ
ـخِـذُ أَصــنــامًــا آلِــهَـةً إِنّي أَراكَ لِــأَبــيهِ آزَرَ أَتَــتـَّ
ٍ  (744) ورد هــــذا وَقَـــومَـكَ في ضَـاللٍ مُـــبـــ
قـــال االسـم مـــرة واحــــدة في الــــقـــرآن فــــقط 
الــزمــخــشـري : آزر اسـم ابي ابــراهـيـم عـلــيه
الـسالم وقـال ان اسـمـه بـالـسـريـانـيـة (تـارح)
قال الـزجاج : ولـيس ب النـاس اختالف في
ــا قــيل في و ان اسم والـــد ابــراهــيم تـــارح
معناه : ان آزر كان بلغتهم ذم كأنه يقول واذ
قـــال البــيه يـــا مــخــطـئ  وقــيل : ان آزر اسم
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