
وانت تـقـرأ صـفــحـتي في جـريـدة (الـزمــان) صـبـاح هـذا الـيــوم أكـون انـا في الـطـائـرة
ارك بعد ثالثة أشـهر قضيتـها في إحضان احلبـيبة بغداد . لم ـتوجهة للـد العراقية ا
اشعـر بالوقت مـطلـقا بـعد أن أغـدق اجلمـيع حبـهم وحنـانهم عـلي منذ ان وطـئت قدمي

ارض مطار بغداد 
قال قـائـد الـطائـرة شـدوا األحـزمـة سنـقـلع بـعد حلـظـات نـظـرت من النـافـذة الى بـغداد
فوجدتها مـثلي حزينة عـلى هذا الفراق كأنـها تقول أرجع ياعـلي كفاك غربة أرجع الى
ارض الوطن . صـحيح الوضع لـيس على مـايرام والـسيـاسيـون خربوا الـبالد لكن في

كل األحوال انت كالطير يجب ان تعود الى عشك
تسـعون يومـا ال أعرف كـيف انقـضت وانا كـالفـراشة أطـير من مـدينـة الى اخرى لـلقاء
صديق عـزيز أقـضي مـعه بعض الـوقت ومن ثم اذهب الى صـديق اخـر وهكـذا دواليك
حتى وصل عـددهم الى اكـثر من 300 شخص الـتـقيت بـهم وهـنـاك مثل هـذا الـعدد لم

يسعفني الوقت أللتقيهم ومازال صندوق رسائلي يحتفظ بعتبهم
غادرت وطني وفِي عينـي دمعة على فراق االهل واألحـبة والذكريـات . زرت . األعظمية
ـنـصـور . الـبـيـاع. احلـارثـيـة . شـارع فـلـسطـ . حي آور . . الـكـاظـميـة . الـكـرادة . ا
. القادسية . اليرموك . 14 رمضان . البلديات . زيونة . بغداد اجلديدة . الـباب الدورةً
الشرقي . البـتاوي . شارع الـرشيد . شارع الـسعدون . ذهبت الى الـبصرة وكربالء

والنجف وتمنيت أن أزور كل مدن العراق احلبيب
التقيت بنـجوم الرياضـة والفن واإلعالم والسيـاسة وزمالئي ضباط الـشرطة االوفياء .
وذهبت الى الـكـويت لتـغـطيـة بطـولـة اخللـيج الـعربي وأجـريت عـدة لقـاءات صـحفـية مع
علق الـرياضي الشـهير خـالد احلربـان واإلعالمية مختـلف النجـوم أبرزهم لقـائي مع ا

عروفة " حليمة بولند " وبعدها عدت مشتاقا للحبيبة بغداد  الكويتية ا
حيث لم أجد اعذب من دجلة نهرا

ولم اجد ألذ من طعامنا 
ولم أجد أحن من ناسنا 
ولم أجد أجمل من لغتنا 

ولم أجد أشجع من جيشنا وحشدنا
هذا قدرنا مع بغداد 

تُعلمنا كيف ننسى أحزاننا 
لكنـها لم تُعلـمنا كـيف ننسى عـشقهـا . فلهذا نـذهب بأجسـادنا ونتـرك قلوبـنا واروحنا

معها حتى جتعلنا نشتاق لها في كل حلظة .
وما ان نـشـرت في صفـحـتي الشـخـصيـة بـالفـيـسبـوك خـبر سـفـري آلى السـويـد حتى
انهالت التعليـقات والعبارات احلزيـنة واجلميلة من االصـدقاء والصديقات ووصل عدد
التعليقات الى 350 تعليقا جميعهم عبروا عن حبهم لي وحزنهم على سفري والتمسوا
العـذر كـوني تـأخرت كـثـيرآ عـلى زوجـتي واوالدي الـبعـيـدين عن عـينـي والسـاكـن في
قلبي دوما وأبدا .. كتب لي الصـديق جنم الساهر سأشتاق لك كـثيرآ أستاذي العزيز
فقـد تعـلمت الـكثـير مـنك وأصبـحت صـفحـتك في الزمـان زادي اليـومي . أما الـصديق

أحمد عبد احلميد كتب " أتمنى أن تعود مرة ثانية وتستقر نهائيا في بغداد .. 
اما الدكـتور اإلعالمي فـاضل احلمدانـي فكتب " طـبيـعتي ال أحب الوداع مـطلـقآ ألنني
سأبكي كثيـرآ لوداع األحبة وينعـكس ذلك حتى على تصرفـاتي داخل بيتي وعملي في
قـنـاة الـعـراقيـة الـريـاضـيـة فـأرجـوا أن تـعـذرني ألنـني لم ألـتق بك خـالل الثـالثـة أيام
كنة وسنتواصل بالتأكيد اضية طريق السالمة ويارب نشوفك بأقرب فرصة  ا

ـارك وسـأجد فـي استـقـبالي ـطـار الد بعـد اربع سـاعـات ونصف ان شـاء الـله أصل 
زوجتي احلـبيـبة وابـنتي حـنان وزوجـها هانـي واوالدي عبـد الله وحـسن وحسـ . لقد
طال الـغيـاب عنـهم وازداد االشتـياق لـهم فلم يـعتـادوا على هـذا الغـياب الـطويل البـيهم

الذي يضحي بالغالي والنفيس ألجلهم .
أما بغداد الغـالية ستبقـى في القلب والضمـير والوجدان ونبـقى نردد دوما ( منصورة

يا بغداد )
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واجلـــمــهـــور احملب لـــســعـــد قــيس
واجلــــــمـــــيـع غـــــمــــــروني بــــــاحلب

واالحترام
{ هل نــســتــطــيع ان نــقــول " انك عــائـد
بقوة واندفاع للعمل في نادي الشرطة "

- نعم سجلها في اللقاء .
لم أسـتــطع أكــمـال حـواري الــشـيق
نـتـخب سابـقا مع جنم الـشرطـة وا
عجب به واجلميع يحاول لكثرة ا
الـتقـاط الـصـور معه وأيـضـا وجود
أكـثـر مـن قـنـاة فـضــائـيـة تـرغب في
تـسـجـيل لـقـاء مـعه ولـهـذا اكـتـفـيت
بـهـذا الـلـقــاء الـسـريع مع جنم كـان
ميزين في خط واحد من الفرسان ا

الوسط العراقي لعدة سن

{ كـيـف رأيت أحـتــفــالـيــة تــكـر ســعـد
قيس?

ـقـايـيس - احـتـفـالـيـة رائـعـة بـكل ا
وأشـكر رابطـة عشاق كاظـم الساهر
ـتمـثّـلة بـرئيـسـها االخ أحـمد عـبد ا
اجملـيـد وأيـضـا االخ واثق الـسـاهـر
عـلى أقـامـة هـذه االحـتـفـالـيـة حـيث
الـتـقـيت بـنـصـفي الـثـاني في نـادي
الـشرطة الـغزال األسمر يـونس عبد
عـــلي بـــعـــد غـــيـــاب ســنـــوات عـــنه
وفــرحـت بــوجـــود الــكـــبـــاتن كــر
صـدام ونــعـيم صــدام الـذين لــعـبت
ـنتـخب وبصـراحة كنت مـعهم في ا
ســعــيـــدا جــدأ بــوجــودهم ووجــود
اآلخــوة االعالمــيـ والــصــحـفــيـ

بــاالضــافـة الى وجــود الــعــديـد من
ـمــيـزين في كل خط من الالعــبـ ا
ــدرب خــطــوط الــفـــريق حــتى أن ا
يـحــتـار في تـشـكـيـلـة الـفـريق لـقـوة
ــــنــــافــــســــة بــــ الـالعــــبــــ في ا
كـــــــــــــــــــل مـــــــــركـــــــــز أمــــــــا االن
فمنتخبنا مازال يبحث عن لالعب
ـسـتـوى الـكـابـ يـونس مـحـمود
ونـشـأت أكـرم بـعد اعـتـزالـهم الـكرة
وجـميعنـا شاهد مسـتوى منتـخبنا
الــوطـــني في الــســـنــوات االخــيــرة
وأداءه الــضـــعــيف وخــروجــنــا من
تــصـفــيــات كـاس الــعـالـم وبـطــولـة
اخلـلـيج االخـيـرة أبـسط دلـيل عـلى

ما أقوله .

{ كــيف تــقــيـم عــمل االحتــاد الــعــراقي
لكرة القدم?

- لـدي بعض الـتحـفظـات على عمل
االحتـاد وافـتقـارهم الى الـتـخـطيط
الـــصــحــيـح وعــدم االســتـــفــادة من
الـكــفــاءات الـريــاضـيــة نـتــمـنى في
ـرحــلـة الــقـادمــة ان يـكــون هـنـاك ا
احتـــاد قـــادر عـــلى قـــيـــادة الـــكـــرة
العـراقية الى االمام وأعـادة مجدها
الكروي خاصة أن أنتخابات أحتاد

الكرة على االبواب
{ مـــا الـــفـــرق بــ جـــيـل ســعـــد قـــيس

واجليل احلالي من الالعب
- جيلنا كـان يتسم بالوفاء وعشقه
لـــلــنـــادي ويــلـــعب بــحـــرص أكــبــر

ألتـقيته في أحـتفاليـة رابطة عشاق
ه كاظم الـساهـر التي قـامت بتـكر
نـاسبة وجوده في أمـسية رائـعة 
في الــعــراق حــضــرهــا كــوكـبــة من
جنوم مـنتـخبنـا الوطـني السـابق
ــنــتــخب الـــذين لــعــبــوا مــعـه في ا
ونادي الـشرطـة فكـان الكـاب كر
صــدام ويــونس عــبــد عــلي ونــعـيم
صـــدام حــاضـــرين هـــذا الـــتـــكــر
وحتــدثــوا عن الــنــجم ســعــد قـيس
وكـــيف كـــان يـــصـــول ويــجـــول في
ـالعب وأجــمــعــوا عــلى مــهــاراته ا
وفــدائــيــتـه وغــيــرته عــلى الــفــريق
بــــاالضـــافــــة الى خـــلــــقه الــــعـــالي
وتــــواضـــــعه وحـــــبه لـــــآلخــــرين .
(الـــزمــــان) كــــانت حــــاضــــرة هـــذه
االحتفالية وأجريت معه هذا اللقاء

{ أسباب زيارتك للعراق?
- مـشـتــاق لـوطـني وأهــلي خـاصـة
امي الــعـزيــزة وجلــمـهــوري الـوفي
الـذي سـانــد ووقف مع سـعـد قـيس

في كل الظروف
{ ذهـــبت مع الـــنـــجم يـــونس مـــحـــمــود
قابلة رئيس ونشأت أكرم وعماد محـمد 
مـجـلس الـنـواب الـسـيـد سـليـم اجلـبوري

ماهي أسباب الزبارة?
- نـعم ذهـبـنا لـزيـارته واسـتـقـبـلـنا
مــشـكــورا وحتـدثــنـا مــعه عن واقع
الـريـاضـة الـعـراقـيـة بـصـورة عـامة
وكــــرة الـــقــــدم بــــصـــورة خــــاصـــة
وضـرورة مـراعـاة ظـروف الالعـب
الـدولـيـ الـسـابـقـ وأسـتثـنـاءهم
من بعض الـشـروط التي قـد تـعرقل
دخـــــولــــهم لـــــلــــعــــمل فـي الــــوسط
الـريـاضي ووعـدنـا خـيـرآ وأن شـاء
الـله هـنـاك قـانـون لـلـريـاضـيـ عن
قــريب يــشـرع فـي مـجــلس الــنـواب
يَــصْـب في مـــصــلـــحـــة الـــريـــاضــة

العراقية

حلـظــات ال تـنــسى وأنــا أجـلس
عـــلـى رحـــلـــتي في صـــفي االول

االبتدائي
في كل زيــارة لـبـغــداد يـكـون في
جــدول أعـمـالي زيـارة مـنـطـقـتي
ة " مـصفى الـدورة " التي الـقـد
عــشت فـــيـــهــا ايّـــام الـــطــفـــولــة
ودرست في مدرستها االبتدائية

" الكنوز "
لـكـني اخـفق فـي زيـارتـهـا لـعـدة
أســــبـــاب مــــنــــهــــا انــــشـــغــــالي
بــاألصــدقـاء واُيــضـا لــصـعــوبـة
الــدخــول لــهــا مــا لم يــكن مــعك

شــخـص يــســـتـــطـــيع الـــدخــول
ــتــخــذة لالجـــراءات األمــنــيـــة ا

فيهـــا .
وبــــاألمـس اتــــصـل بي صـــــديق
الطـفـولة االسـتاذ جنـم عبـد الله
الـذي هُـو حــالـيـا مــديـر مـدرسـة
ــصــافي وقـــال لي مــا أريك أن ا
ة مـصفى نزور مـنـطقـتنـا القـد
الــــدورة ونـــــزور مــــدرســـــتــــنــــا
االبــتــدائــيـة " الــكــنـوز " قــلت له
بــســرعـــة الــلـه يــا جنم أمـــنــيــة
حـــــيــــــاتي أن أزور مــــــدرســـــتي
وأجلـس على رحلـتي في الصف

االول االبــتــدائي . قــال أذن غــدا
مــوعـــدنــا الـــيـــوم في الــســـاعــة
التاسعة والنصف اتصل استاذ
جنـم وقــال بــعــد نـــصف ســاعــة
سـوف انــتــظــرك قــرب ســيــطـرة
مــــصـــفى الــــدورة . وبـــســــرعـــة
ارتــديـت مالبــسي واســتــقــلــيت
تـكـسـيـا وفِي الــطـريق تـزاحـمت
كل الـذكريـات والطفـولة الـرائعة
الــتـي عــشـــتـــهــا فـــيـــهـــا وقــطع
سـلســـلـة افكـاري تـلفـون اسـتاذ
جنـم يــــقــــول لـي " وين وصــــلت

عالوي "
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النجم سعد
قيس مع علي
كاظم
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ثالثة من أشـهر الفـنان الـعراقيـ يظهـرون في هذه الصورة
ـمثل الـكـوميـدي الرائع عـمـاد بدن الـذي تألق في من الـيـم ا
كل اعماله الفـنية خصوصـا مسرحية احملطـة حيث أبدع فيها
بشكل كبير وحاليا مقيم في السويد مبتعدآ عن جمهوره وفنه
ـرض . وفِي الــوسط الـفـنـان الــكـبـيـر سـامي بـعــد أن داهـمه ا
قفـطان الـذي تألق في كل أدواره سـوى كانت في الـسيـنما أو
ـمـيـز رغم شح ـسـرح ومـازال يـنــثـر عـطـاءه ا الـتــلـفـزيـون أو ا
االعـمـال الـتـي يـشـارك فـيــهـا . وأخـيــرا الـفـنــان الـراحل عـبـد
اجلبـار كـاظم الـذي رحل مبـكـرآ تاركـأ اعـمـاله الفـنـية تـذكـرنا

بتألقه
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صـادفـة وحـدهـا جعـلـتـني وجـهـا لوجـه مع شفل ا
الــبــلـديــة الــذي أقــتـحم مــقــهى أرادن في الــكـرادة
لـوجــود جتـاوز عـلى رصــيف الـشـارع كــمـا تـقـول
قـهى أنهم وافقوا البلـدية في ح يـقول صاحب ا
أن يضع " ساليد چام متحرك " وهذا وماهو فعله
قبل يوم لكنه تفاجأ الـيوم بشفل البلدية يريد أن
يـرفع الـتـجـاوز . في كـل األحوال رفـع الـتـجاوزات
عن االرصـــفــة ضــروري خــاصـــة ان الــبــعض من
اصـحـاب البـسطـيات قـد أحتـلـوا الرصـيف بكـامله
ـواطن يـسـيـر في الـشـارع وقـد يـعرضه وجعـلـوا ا
لـلمـخاطـر من جراء الـسير وسـط السيـارات . لكن
في نــفس الــوقت اتــمـنى مـن الـبــلــديـة ان ال تــكـون
قــراراتــهــا قــاســيــة عــلـى الــبــعض وتــتــســاهل مع
جتــــاوزات اآلخـــرين فــــلـــتــــطـــبق الــــقـــانــــون عـــلى

اجلميـــــــع.
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نــزلت مـن الــتــكــسـي والــتــقــيت
بـأستـاذ جنم بعـد فراق 25 سنة
حـيث عـثـرت عـلــيه قـبل سـنـتـ
في الـــفــيـــســبـــوك وتــواصـــلــنــا
تـلـفـونـيـآ لـكن هـذا الـلـقـاء االول

بعد سن طويلة
صـعدت في الـسـيـارة مع اسـتاذ
جنم وكــان مــعــنــا اســتــاذ ايــاد
الــذي هـو يــقـود ســيــارته وكـان
ـدرســة قـبل فــتـرة مــعـلــمــا في ا
ومن ثـم انــــتـــــقل الى مـــــدرســــة
اخـرى . ووقـفــنـا في الــسـيـطـرة
وتـكـلم مــعـنـا الــشـرطي وقـال له

درسة استـاذ اياد اننا ذاهـبون 
الكـنوز فـتـب أنه يـعرف اسـتاذ

اياد فسمح لنا بالدخول
ومــا ان وصــلــنـا الـى مـدرســتي
االبـتـدائـيـة الــكـنـوز حـتى نـزلت
دمـوعي بال خــجل وتـذكـرت أول
يـوم في الـصف االول االبـتـدائي
حــيـث جـئـت بــصــحـبــة والــدتي
وأنـا أمـسك عــبـاءتــهـا أطـلّب أن
تــدخل مــعي الى الــصف وكــيف
عاون أستاذ عصام رحمه كان ا
الـله يــقـول لـهـا " عــوفي حـجـيـة
هسه يتعلم بس يدخل الصف "

ـدرســة ذهـبت ومـا أن دخــلـنــا ا
كـــــالــــــطــــــفـل الى صــــــفي االول
االبتـدائي وجـلسـنـا أنا وأسـتاذ
جنم فـي نـــفس الـــرحـــلـــة الـــتي
جـلسنـا عليـها عام 1967 تذكرنا
معـلـمنـا أستـاذ ابـراهيم وطالب
صفنـا وبعـدها ذهـبنـا الى مدير
ــــدرســـة اســـتـــاذ عـــادل الـــذي ا
أسـتــقـبـلــتـنــا احـسن أسـتــقـبـال
ـدرسة ورحب بـنـا وحتـدث عن ا
وأخذنا في جولة على الصفوف
والـتــقـيت بــالـطالب والــتـقــطـنـا

معهم أجمل الصور.
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الـرئيس الـراحل جون كـينـيدي الـذي اغتـيل عام  63 يصافح
الطـالب " بيل كـلـينـتون " الـذي كان طـالـبا في اإلعـدادية اثـناء
زيارة الرئيس لهم ولم يدر في خـلده وهو يصافح الطالب بانه
سيـتم اغتياله مـن قبل قناص وزوجـته جاكلـ كينيـدي بجانبه
في الـسـيارة أثـناء سـيره وسط مـؤيديـه وكان مـقتـله في وقتـها
مـفاجاة لـلجـميع والسـيما أنه رئـيس أقوى دولـة تمـتلك افضل
جـهـاز مــخـابـرات في الـعـالم لـكن رئــيـسـهم سـقط قـتـيال امـام
أنظـار العـالم باجـمعه ! وأيـضا لـم يتـوقع الطـالب بيل كـلنـتون
ـتـحــدة األمـيـركــيـة لـفــتـرتـ انه ســيـكـون رئــيـســا لـلـواليــات ا
مــتـتـالــيـتـ من عـام  93 الى عـام  " 2001 وتــخـلـلـت حـكـمه
الكـثـير من األحـداث أشـهرهـا فـضحـية اجلـنـسيـة مع مـونيـكا

لوينسكي
سألني أحد االصدقاء 

ماهو الفرق ب 
رأة احلليوة ? رأة احللوة وا ا

قلت له:
ـرأة اجلـميـلة الـتي اليـختـلف أحد عـلى جـمالـها راة احلـلوة  ,,هي ا ا

عجب وجتذب العشاق لها وا
أما 

ـرأة احللـيـوة فهـي لم تكن جـمـيلـة ولم تـكن قـبيـحـة يعـني بـالعـامـية ا
(مقبولة الشكل ) فدائما نسـمع من االمهات عند لم تقتنع بجمال فتاة
تذهب خلطبتها فتقول ( الـبنية حليوة بس أخالقها كلش حلوة ) وهذا
قـصودة لـلخـطوبـة ليـست جمـيلـة ولكـنها أشارة لـلسـامع بأن الـفتـاة ا
مـقـبـولـة الـشكل ,,,,,,والـشي بـالـشي يـذكـر أنـا مـتـاكـد عـنـدمـا سـألوا
الـرئــيس أوبـامــا قـبل الــزواج عن جـمــال زوجـته قــال لـهـم (خـطـيــبـتي

حليوة)
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