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بغداد علمتنا منذ الطفولة أن نعشقها لكنها لم تعلمنا كيف ننسى هذا العشق والدليل على
صحة كالمي أنا فارقتها شهـرين وعدت لها قبل أسبوع بلهـفة وشوق كأني مفارقها أعوام
ولَم تـتـأخـر دمـوع الـعـ أن تـنـهـمـر عـنـدمـا أبـلـغنـا قـائـد الـطـائـرة الـتي أقـلع بِـنَـا مـن مـطار
ارك بـوصولنـا الى مطار بـغداد وشعـرت بأن قلـبي خرج من جسـدي وذهب فرحا الى الد

باب الطائرة ويقول لي سأنتظرك قرب تمثال عباس بن فرناس
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مـا أن نـزلت من الـطـائرة بـعـد وصـولـنـا الى بـغـداد احلـبـيـبـة تـوجهـت الى مـكتـب اجلوازات
فاستقبلني ضابط . برتبة مالزم أول بابتسـامة رائعة أنستني تعب السفر . أعطيته جوازي
فخـتـمه بـسـرعـة مع كـلمـات قـصـيـرة " احلمـد الـله عـلى سالمـة الـوصـول الى دار السالم "
شكـرته وتـوجهت السـتالم حـقائـبي فـرأيت شابـا لم يـبلغ 25 سنـة من الـعمـر يتـوجه نـحوي
طـار وكم تمنـيت أن التقي ويقول لي " شـلونك كابـ أني صديقك بـالفـيسيـوك واعمل في ا
معـك واآلن حتقق هـذا الـلـقـاء والتـقط مـعي صـورا " وكـلمـات احلب لم تـغـادر لـسـانه وطلب
مني أن أكـتب عنه وكـيف جاءني مـسرعـا لهـذا اللقـاء ليـثبت لـلجـميع أن صـداقة الـفيـسبوك
ـا واقـعـيـة . ومـا أن عـاد الـشـاب الى عـمـله رِن هـاتـفي اجلـوال وإذا لـيـست افـتـراضـيـة وأ
وعد وصولي الى بغداد فركب سيارته وجاء بصديق اخر يتابع كتاباتي في الزمان وعلم 
طـار لكي يوصـلني الى بـيتي . لم اصدق كل هـذا احلب من أصدقـاء تعرفت مسرعـآ الى ا
نا الواقعـي وها هم يقدمون عليهم في عـالم الفيسـبوك وأصبحـوا أصدقاء حقـيقي في عـا

صالح والصداقة النفعية ودجا حيا للصداقة اخلالصة النقية بعيدآ عن لغة ا
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تابـع لصفـحتي الشخـصية في الفيـسبوك كانـوا ينتضرون كل األصدقاء والصـديقات وا
ـطار ونشـرت فيديو بـوصولي حتى وصولي بفـارغ الصبـر ألى بغداد فـما أن وصلت الى ا
انـهالت الـتـعـلـيـقـات واإلعـجاب عـلى الـفـديـو حـتى وصل عـدد مـشـاهديه الـى ٧٠٠٠ صديق
وصديـقة مع 350 تعـليـقا يـحمل بـ طياتـه كلـمات احلب والـشوق واالحـترام ويقـولون لي "
نورت بغـداد . كل بيـوتنا مـفتوحـة لك . نتـمنى ان نلـتقـيك " وعشرات الـكلـمات الرائـعة التي
جعلتني اشعر بسعادة متناهية ووضعتني امام مسؤولية تاريخية أمام هذا الكم الهائل من
احلب الـذي يـنـثـر عـلى جــسـدي يـومـيـا من أصـدقـاء صـفـحــتي الـذي يـتـابـعـون بـشـغف كل

ودة وربي ال يحرمني منهم. كتاباتي فمني لهم كل احلب واالحترام وا
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ة وأيـضا وأدنـدن دائـما أغـنـية يـا حـر
ـطـربــ يـاس خــضـر وحــمـيـد اسـمـع ا

رحوم رياض احمد . منصور وا
{ ما هي هوايتك غير الرياضة ?

طالعة وقراءة الكتب وآخر كتاب_ - ا
قـراته " بـغـداد كـمــا عـرفـتـهـا " لـلـمـؤلف
ـميـز وهـو مجـلـد ضخم يـتـحدث أمـ ا

عن بغداد. 
{ ماهي حكمتك في احلياة ?

- أتقي شر من أحسنت اليه .
{ سؤالي األخير  سر مظهرك  األنيق?  

ـظــهـر واالنــاقـة جـزء من -بـصــراحـة  ا
شــخــصــيــة الــرجل وأنــا حــريص عــلى
توسطة االناقة منذ أن كـنت طالب في ا
وأهـتم فـي تـنـاسق األلـوان  وأرتـداء مـا
يــنــاســبــني   من مالبس  وهــنــاك مــثل
أنكليزي يقول أذا كان لديك   100دوالر
فـعلـيك أن تـصرف  99دوالر عـلى شراء
ـالبس والـدوالر الــبــاقي أصــرفه عـلى ا

االعالم .  
{ كلمة اخيرة لك ?

-أشكـر صحيـفة (الزمـان) وكادرها وكل
قراءها متمنيا لها اإلبداع والتألق.

منـحني مـساحـة واسعـة من احلرية في
العمل     

{ كيف ترى بيتك الثاني نادي الكرخ? 
- أَجِـد كل الــراحـة والــسـعــادة  عـنــدمـا
أكـون في الـنـادي وأجتـول بـ أقـسـامه
تـنوعـة . لـدينـا فريق لـكرة الـرياضـيـة ا
الـــقــدم يــلـــعب بــالــدرجـــة االولى اغــلب
عناصره من الشباب وسيكون لهم شأن
ــســتــقــبل يــقــودهم مــدرب مــبــدع فـي ا
وناجح في عمله التـدريبي وهو الكاب
كر سـلمـان الذي طـور كثـيرآ من  أداء
الــفــريق  ويــعـمل بــصــمت وله بــصــمـة
واضـحـة عـلى    الـفريق  وأيـضـا لـديـنا
ــدرب فـــريق كــرة الــيـــد الــذي يــقــوده ا
ــتــألق خــالـد عــدنــان وحــصـلــنــا هـذا ا
ــركــز الــثــالث  وأيــضـا ــوسم  عــلى ا ا
فـريـقـنا بـكـرة الـسـلـة  يـقـدم مـسـتـويات
رائـعـة وأن كـان طـمـوحـنـا أكـبـر من ذلك
وهـو الــفـوز بــبـطــولـة الـدوري ونــتـأمل
وسم القادم. الكثيرا لفرق النادي في ا

? طرب العراقي ن تسمع من ا  }
-دائــمــا أســمـع أغــاني الــســـبــعــيــنــات
ــطـرب حــســ نـعــمـة وبــاخلـصــوص ا

تـــقــد اعـــتـــراض لــدى االحتـــاد الــذي
سيكون منصف في قرارته 

{ رأيك بـــدخـــول بـــعض الـــريـــاضـــيـــ  في
انية القادمة?  االنتخابات البر

-  خـطـوة شـجـاعــة وجـريـئـة وأدعـمـهم
بــقــوة النه يــجب أن يــكــون لــنــا صـوت
ـان ويــجب أن يــكـون ريـاضي فـي الـبــر
ـانـي ريـاضـي يـطــالب هــنــاك نــائب بــر
بحقوق الرياضـي ويساهم في تشريع
الـقـوانـ الـريـاضـيـة  الـتي أهـمـلت في
الـدورات الــسـابــقــة وسـاهــمت في عـدم

تقدم الرياضة العراقية الى االمام 
{ قـد ال يـعـلم الـقــار أنك عـمـلت مـحـرر في

الزمان حدثنا عن هذه التجربة? 
- في الــبـدايـة أنـا خـريج إعالم وعـمـلت
ـدة ثالث سـنوات في صـحـيـفة الـزمـان 
من عـام 2000 الى عـام   2003 وكـنت
مــســـؤوال عن الــصـــفــحـــة الــريـــاضــيــة
وسـاعدتـني   (الـزمان)  فـي  أمتـصاص
ألم الـغربـة التي كـنت أعيـشها فـي لندن
وجــعــلـــتــني أتــواصـل مع اآلخــرين من
خالل عمودي الـثابت وبالتـاكيد الفضل
والــشــكـر لـالسـتــاذ ســعـد الــبــزاز الـذي

هل تــؤكــدهـا  لــنـا  _أن كـان هــذا االمـر
صــحــيــحــا فــهــو خــبــر مــؤلم ومــحــزن
بـصراحـة وأن كـنت أستـبـعد هـذا الشي
ألن أعـضـاء  الـهـيـئـة الـعـامـة أشـخـاص
مـحتـرمـون وكفـاءات رياضـيـة مشـهودة
بعملها وإخالصها   وشخصيا شعاري
فـي هـــذا االنــــتــــخـــابــــات " ال راشي وال
مـرتـشي " فـاألخالق والـنـزاهـة يـجب أن
ـشـهــد االنـتــخـابـي وهـذا مـا تــتـصــدر ا

أتمناه 
{ كــنّت مـن ضــمن وفــد أحتــاد الــكــرة الـذي
الـتقى برئـيس الوزراء كيف كـان انطباعك عن

هذا اللقاء? 
- كنت سـعيدا جـدآ بهذا الـلقاء فـالسيد
حـيدر الـعبادي  شـخصـية رائـعة ورجل
مـــدني يـــقـــود الــعـــراق نـــحــو الـــبـــنــاء
وصل والعمران  بكل ثقة  بعد حترير ا
 واالنـبـار من الدواعش  . نـظـرته عـادلة
الى  الـعــراقـيــ  تـشــعــر أنه قـريب من
اجلـمــيع ال يـفـرق بـ أحـد اال من خالل
الــعــمل والــكــفــاءة . كــان حــريص عــلى
لقاءنا رغم مـشاغله الكثـيرة لكنه يعرف
مدى الـتأثـير اإليـجابي لـكرة الـقدم على
الــشـعـب الـعــراقي وقــدم لــنـا كـل الـدعم
وشــدد عـلـى أسـتــقاللــيــة عــمل االحتـاد
وعـدم الـتــدخل في شـؤونه من أي جـهـة
حكـومية  وأمـر  بتنـفيذ بـعض مطالـبنا
وتـخـصـيص قـطــعـة أرض لـبـنـاء مـركـز

نتخباتنا الوطنية   تدريبي    
{ بـاعـتـبـارك  الــنـائب األول لـرئـيس االحتـاد
ـسـتـمـرة عـلى حـكام كيـف تر االعـتـراضـات ا

الكرة 
- قبل بداية الـدوري أجتمع االحتاد مع
روابـط األنـــــديــــــة  وأكـــــدنــــــا ضـــــرورة
ـثالي وعدم االعـتراض على التـشجيع ا
احلـكـام وإطالق األلفـاظ الـنابـية عـلـيهم
ألن احلــكم يــؤدي واجــبه بــأمــانــة وقــد
يــخــطئ في بــعض الــقــرارات وهــذا مـا
يـحـدث في كل دوريـات الـعـالم ألنـه غـير
مـعصـوم من اخلطـآ ولديـنا جلـنة حـكام
تــراقب عـــمــلـــهم وتـــشــخص األخـــطــاء
وهـنـاك مـبدأ الـثـواب والعـقـاب وأتـمنى
من بـعـض الالعـبــ خـاصــة الـدولــيـ
مـــنـــهم عـــدم االعــتـــراض عـــلى قــرارات
احلـكـام النه يـعـرفـون احلـكم ال يـتراجع
عن قـــراراته  وبـــأمــكـــان أدارة نـــاديــهم

هــو اليــحـتــاج الى تــعــريف أو كــتــابـة
مقدمة عنه يـكفي أن تقول النجم شرار
حــيــدر  فــيـــأتي اجلــواب " العب دولي
ســـابق  مــثل الـــعــراق في الـــبــطــوالت
الـعــربـيـة والـدولـيـة واسـهم مع زمالئه
الالعـــبـــ في رفع رايـــة الـــوطن عـــلى
مـنـصــات الـفـوز . رئـيـس نـادي الـكـرخ
لــدورتـ مــتــتـالــيـتــ . الــنـائب االول
لـرئـيس  االحتـاد العـراقي . .  الـتـقـيته
في مــكـتــبه وفِي جــعـبــتي الــكـثــيـر من
األسئـلة التي أَجِـد األجابة عـنده  فكان

هذا احلوار الشيق معه 
{ كــيف تـلــقـيت خــبـر دخــول الـنــجم يـونس

نافستك في  أنتخابات الكرة  محمود 
- تـلـقــيـته بــسـرور وسـعــادة فـمن حق
يــونس مــحــمـود دخــول االنــتــخــابـات
ـنـصـب  فـهـو العب ـنـافــسـة عــلى ا وا
دولي كـبـير خـدم الـكرة الـعـراقيـة وقدم
الـكـثـيـر لـوطـنه ولـديه رغـبـة في الـعمل
االداري   وسـتــكـون مـنــافـسـة شــريـفـة
معه وأقـول له مبـارك أذا فاز  وهاردلك
أدا أخــفق وبــالــتـاكــيــد  نــحن االثــنـان
هدفـنـا واحـد خـدمـة الـكـرة الـعـراقـية .
عــلـمــا أني لم اعــتـرض عــلى  الـكــتـاب
الــذي جـلــبه يــونس من نــادي الــوكـرة
الــريــاضي بــخــصــوص عـمــله االداري
والتي اثيرت بشأنه بعض الشكوك في
الـــــوسـط اإلعالمـي واالحتـــــادي وانـــــا
مـــســـتـــعـــد لـــلـــدخـــول مـــعه  فـي هــذه
االنــتــخــابــات الــتي أتــمــنـى أن تــكـون

عايير وذجية  في كل ا
{ هـل تـعـتــقـد أن وزارة الــشـبــاب بـشـخص
وزيــرهــا داعم لـيــونس مــحــمـود ضــد شـرار

حيدر ?
- في البـداية أنـا أحتـرم وزير الـشباب
وتــعــجــبــني طــريــقــة عــمــله وقــيــادته
الـنـاجـحـة لـوزارة الـشـباب وسـاهم مع
أحتـاد الــكـرة في رفع احلـضـر وأيـضـا
العب وأعـــتـــقــد أنـه يــقف في بـــنـــاء ا
سافة واحدة بيني وب يونس وفِي
 كل األحــوال مع من يـقف الــوزيـر هـذا
ـعالي لـن يغـيـر قـناعـتي الـشـخصـيـة 
الوزير  الذي أكن له كل احلب  والود
ـــــال  في { تـــــرددت أنـــــبـــــاء عـن دخـــــول ا

االنتخابات
لكـسب أصوات أعـضاء الـهيـئة الـعامة
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ثمانية ركاب وانا تاسعهم في باص الكيا الذي انطلق قبل حلظات من البياع متوجها الى عالوي احللة ومن

ثم باب الشرقي حسب ما صرخ به سائقنا بصوته اجلهوري قبل صعودنا معه
طرب لم اعـرف اسمه يقول " تـعرفنا في الصدر وبـجانب السـائق يجلس اثنـان من أصدقائه ومعـهم صوت 
شـكد كـبار بالـكلـفات ". بعـدها بـلحـظات رِن هاتف سـائقـنا الذي يـصول ويـجول في الشـارع ضاربـا قوان
ـرور عرض احلـائط فسـمعـته يـقول "ابـو قيـصر حـبيـبي عنـدك طيـور زواجل للـبيع !! يـرد صاحـبه اجلالس ا
بـقربـه وكالم الله چـذاب مـا عنـده كل طيـور هـذا واحد مـحتـال " يـضع السـائق يـده على فـمه ويـقول بـصوت

ناصي اصبر خلي نشوف بلكي عنده !
سـتشفى نزل احد األشخاص وسمعت صديقه الذي يجلس بقربه يقول له " طمني على مريضكم ابو قرب ا
حيدر وشـتحتاج اني حاضر بس خابرني !!! انـظر من الشباك فارى شاباً يسـند على كتفه أمرأة كبيرة في
ستـشفى ! وارى رجال معاقا عـلى الكرسي ومن خلفه طـفل يدفعه بكل ما اوتي من السن ويـدخل بها الى ا
قـوةوصـلــنـا احلـارثـيــة وكـان االزدحـام عـلـى اشـده وسـائـقــنـا مـازال مـشــغـوال بـالـكالم مـع أصـدقـائه الـذين
تواصل بدون انقـطاع حتى تخيلت نفسي اني جالس في سيارة أم الدخان مستـمتع باحلديث والتدخ ا

التي كانت جتوب شوارعنا ونحن صغار لقتل " البگ )
قــرب مـعــرض بـغــداد تـمــر من امـامي عــدة سـيــارات سـوداء مــصــفـحــة وصـفــارة " وي وي " اعـلى من كل
األصوات ! احـد الركاب اجلـالسـ خلـفي قال بـحزن " وكت أغـبر خـله شكـو دايح يصـير مـسؤول ". اجابه
راكب ثـاني كـله صـوچـنه احـنه جـبـناء سـاكـتـ عـلى الـذل ! لم يـرد الـشـخص االول ًواكـتـفى الـله كـر مثل
مـشـفنـا نهـايـة صدام ان شـاء الـله نشـوف ذولـة مطـرودين ! اشـترك راكب ثـالث بـاحلديث عـمي چـان صدام

واحد هسه الف صدام طلع كل واحد دولة وحده
قطع كل هذا احلديث صوت السائق عالوي منو نازل !فنزلت وانتهى حديث الكيا لهذا اليوم.
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حلــظـة وفــاء لــلــفــنــان حـمــودي احلــارثي الــذي إشــتــهـر
بـشـخـصــيـة عـبــوسي في مـسـلــسل حتت مـوسى احلالق
وهو يقف بـالقـرب من قبر أسـتاذه الـفنان الـراحل " سليم
الــبـصــري " الــذي أشـتــهــر بـدور حــجي راضي فـي نـفس
لك االسترخاء والكوميديا الهادفة سلسل والذي لقب  ا
. يــاتـرى مـاهي الــكـلـمـات الــتي قـالـهـا عــبـوسي ألسـتـاذه
حــجي راضي وهـــو واقف حــزيـن بــالــقـــرب مــنه الــذي ال
سؤول أو نقابـة الفنان رغم أنه قدم يتذكـره أحد من ا
الكـثير لـلدراما الـعراقيـة ورحل بصمت حـاله حال الكـثير

. بدع من ا

b¹bŠ U¼“ qOŠd  WO½U¦ « Èd c «

WF u²  dOſË WO UM¹œ WOÝbMN « ‰UJý_«
فـي الــذكـــرى الـــثـــانـــيـــة لـــوفــاة
ـعـماريـة الـعـراقـية- هـنـدسـة ا ا
البـريـطانـية زهـا حـديد احلـائزة
جــائــزة بـــريــتــزكــر عــام ?2004
عمارية ارقى جوائز الهـندسة ا
عن  65عامـا اثر اصابتـها بازمة
يامي في قـلبـية في مسـتشـفى 
امـــريـــكـــا حـــيث كـــانت تـــعـــاني
الــتـــهــاب الـــشـــعب الـــهــوائـــيــة

اصـــيـــبت به وتـــعـــرضـت الزمــة
قــــلـــبــــيـــة اثــــنـــاء عالجــــهـــا في
ـسـتـشـفى”.“زهـا حـديـد كـانت ا
يعـد الى حد كـبـير اهم مـهنـدسة
مــعــمــاريــة في الــعــالم الــيــوم”.
كـــانت تـــهـــتم بـــالـــعالقـــات بــ
ــنـاظـر ـعــمـاريـة وا الـهـنــدسـة ا
الــطـــبــيــعــيــة واجلــيــولــوجــيــا
ارسـة مـهنـتـها وادخـلتـهـا في 

مع تـكنـولوجـيا خالقـة وترجمت
في غـالب االحــيـان عـبــر اشـكـال
هندسية غير متوقعة ودينامية”
وصـرحت حــديـد لـدى تـســلـمـهـا
جــائــزة بــريــتــزكـــر لــلــهــنــدســة
ـعمـارية في “ 2004 اعتـقد ان ا
تــعـقــيـدات وديـنــامـيــات احلـيـاة
ــكن عـكـسـهـا في الـعـصـريـة ال 

ة”. االشكال الكالسيكية القد

وقــــالت ان “الـــــشــــعــــور االولي
ـكن بـالـتـجـريديـة والـغـرابـة ال 
جتـنــبه وهـو لــيس مــؤشـرا الى
ارادة شخـصيةولـدت زها حديد
الـية السـابق محمد ابنـة وزير ا
حــــديــــد 1907 - 1999 في 31 
تشريـن االول/اكتوبر  1950 في
بغـداد ودرست الـريـاضـيات في
اجلـامـعـة االمـيـركـيـة في بـيروت
قـــبل ان تــلـــتــحق بـــاجلــمـــعــيــة
ـعمـاريـة في لنـدن وتـنال مـنـها ا
واصــبـــحت اجـــازة عــام 1977. 

الحقا مدرسة في اجلمعية.
اســـست حــديــد شـــركــتــهــا عــام
وصممت خصوصا حلبة 1979
تـــــزحــــلـق عــــلـى اجلــــلـــــيــــد في
انـــســبـــروك في الـــنــمـــســا ودار
األوبرا في غوانـغجو في الص
وفـي كـــارديف عـــاصـــمـــة ويـــلــز
ـتـحف الـوطـنـي لـفـنون وكـذلك ا
الــقــرن احلــادي والـعــشــرين في

روما ماكسي.
وكـــانـت أول امـــرأة تــــنـــــــــــــال
سـنة  2004 جـائزة “بـريـتـزكر”
ـــثـــابـــة “نـــوبل” الــــتي تـــعـــد 

عمارية. الهندسة ا
وفـي الــــــــعـــــــام  2015 بـــــــــاتت
هـندسـة العـراقيـة-البـريطـانية ا
يـدالـية أول امـرأة ايضـا تـنـال ا

ــلــكـيــة لــلــهــنــدسـة الـذهــبــيــة ا
ــعــمــاريــة بــعــد جــان نــوفــيل ا
وفـــــرانـك غـــــيـــــري وأوســـــكـــــار

نييماير.
وزهـا حــديــد مــصــمــمــة حـوض
الــــســــبـــاحــــة لــــدورة األلــــعـــاب
ـبـيــة في لـنــدن سـنـة 2012 األو
كان يفترض ان تشرف على بناء
بية بي لاللعاب االو لعب االو ا
ـــقـــررة في طـــوكــــــــــــــيـــو في ا
وافقة العام  2020 لكن لم تتم ا
طاف على مشروعها في نهاية ا

بوصفه باهظ الكلفة.
ونــالت حـــديــد في الــعــام 2010
جائزة “ستيـرلينغ ”البـريطـانية
وهـي احـــــــدى اهـم اجلـــــــوائــــــز
ـية في مجال الهـندسة كما العا
مـنحـت وسام الـشـرف الـفـرنسي
في الــــفـــنــــون واآلداب بـــرتــــبـــة
كــــومــــونــــدور وســـــمــــــــــتــــهــــا

اليونيسكو “فنانة للسالم”.
وفي الــعــام نــفــسه اخــتــارتــهـا
مــــــــجــــــــلــــــــة “تــــــــا ”من ب
ئـة االكـثر نـفوذا الشـخـصيـات ا

في العالم.
ـلـكـة الـيـزابـيث كــمـا مـنـحـتـهـا ا
الــــثــــانـــيــــة لــــقب دام في 2012
ـاضي عـلى وحـصـلت الــشـهــر ا
ــلــكــيــة ــيــدالــيــة الـــذهــبــيــة ا ا

البريـطانـية العـمالـها.وعرف عن
ـــكـن ان تـــكــون حـــديـــد انـــهــا 

شخصا متعبا احيانا
قبل وفـاتهـا بسـنة انـهت مقـابلة
مع اذاعــة الـبي بي سي بــعـد ان
نـفت بـغـضب وفـاة بـعض عـمـال
البـناء في مـوقع استـاد صمـمته
لـبـطـولـة كــاس الـعـــــــــالم لـكـرة
القـدم الـتي سـتـــــجـري في قـطر

في 2022.
كـمــا واجــهت انــتــقــادات الــعـام
ـاضي بـعــد الـغـاء تـصـمـيـمـهـا ا
الســـتــــاد طـــوكــــيـــو لـاللـــــعـــاب
بـية  2020 بـتكلـفة مـلياري االو
دوالر بــسـبب تــزايـد الــتـكــالـيف

والشكاوى من التصميم.
اال ان مـوهــبـتـهــا وتـصــمـيــمـهـا
ــديح من اكـســبــاهــا االشـادة وا

نظرائها وعامة الناس.
ـعـمــاري الـشـهـيــر بـيـتـر وقــال ا
ـــيـــدالـــيــة كــوك عـــنـــد تـــقــد ا
لـكـية لـها “بـالـتاكـيد الـذهبـيـة ا
فـان عملـها مـتميـز … وعلى مدى
ثالثة عـقـود االن دخـلت مـجاالت
لم يجرؤ سوى القليل من الناس

دخولها”.
واضاف “كم نـحن مــحـظـوظـون
النــهـــا مــعـــنـــا في لـــنــدن انـــهــا

بطلتنا”.

يـتـحدث الـدكتـور كـمال الـسـامرائي
طبـوعة حديث الثمان ذكراته ا
ـولد مـا مـلـخـصه ( كـنت الـطـبـيب ا
ـلك فـيـصل لـالمـيـرة راجـحـة بـنت ا
االول مــلك الــعـراق اثــنــاء حـمــلــهـا
االول من زوجـــهــــا عـــبــــد اجلـــبـــار
مــحــمــود وهــو من طــيــاري الــقــوة
اجلـويــة الــعــراقــيـة  ,وذي وســامـة
ورجـولـيـة وخـلق دمث .. وقـد احال
نـفسـه الى التـقـاعد بـطلـب منه بـعد
ايــام قـلــيـلـة من زواجـه من االمـيـرة
راجــــحـــــة ) وفي مـــــســــاء يــــوم 20
حزيـران سـنة  , 1940طلـبني زوجـها
عـبــد اجلـبــار بـالــتـلــفـون الزورهـا ,
ـوقف فـجـلـبت مـعي ما وافـهـمـني ا
يــلــزم ودخــلت مــخــدع االمـيــرة في
ــأجـــور في ـــتــواضـع ا بـــيــتـــهـــا ا
الـــكـــرادة الــشـــرقـــيــة قـــسم داخل ,
وكـانت الى جانـبهـا عمـتهـا االميرة

ـلك فــيـصل االول , صــاحلـة اخـت ا
وســيـــدة اخــرى هي اخـت زوجــهــا
عـــبـــد اجلـــبـــار  ,ومـن الـــفـــحـــوص
تعـاقبة اثـر اعراض اخملاض وقد ا
جاوز الـليل مـنتـصفه  ,ادركت انني
بحاجة الى طبـيب مخدر يساعدني
في التخدير  ,والبد أن اخبـر طبيب
الـعـائـلـة الـهــاشـمـيـة سـنـدرسن عن
ــلـقط , قـراري بــتـولــيـد االمــيـرة بـا
والبـد لي ان اخبـر االمـيـرة بذلك ...
فـقـالت لي بـامـتعـاض (( ابـعـد عني
هــذا الــرجل يــادكــتــور فال اريــد ان
اره)) فقـلت اذن ساكـتفي بـاخباره ,
قـالت (( وال ذلك فانـا اقـرر مصـيري
بنفسي  ,وعمـتي و زوجي شاهدان
بـــــــذلك )) .. وحــــــاولـت ان اتــــــصل
بـطـبــيب اخـر وقـد اقـتــرب الـفـجـر ,
فــاخـــفــقت ولم يـــكن هــنــاك اطــبــاء
ــا اشــتـدت بــهـا أالم لــلــتـخــديـر  ,و

الـــطـــلق واوضـــحت لـــهـــا ضــرورة
اسـتــدعـاء سـنـدرسن  ,رضـيت عـلى
مــضض  ,فــاتـــصــلت به فـــجــرا في
اخلــامـســة صـبـاحــا و اوضـحت له
ـوقف فـقال  ,سـاحـضـر حـاال وانا ا
اقــوم بـــتــخــديــرهـــا . وفــعال وصل
بـســرعـة لم اتـوقــعـهـا وهــو بـكـامل
لــبـاسه  ,وحــيــا االمـيــرة الـتي ردت
عــلـيه بــفـتـور  ,وجتـاهـل سـنـدرسن
هـذا الفـتـور وانشـغل بـخلع سـترته
وشرع بـرش اخملدر على قـناع فوق
انـفـهـا وكـان قــوي الـرائـحـة بـشـكل
خـانق  ,فـقــاومــته االمــيــرة راجـحه
ـعـسـول الكالم وحـاول سـنـدرسن 
ان يقنعـها باستنـشاقه حتى ترتاح
وقـــال لــهــا ( كــوني فـــتــاة طــيــبــة ,
واسترخي ) فمـا ان سمعت االميرة
هذه العـبارة حتى قـذفت القناع في
وجـه ســــنــــدرسـن بــــقــــوة  ,و زأرت

كــالـلــبـوة اجلــريـحــة قـائــلـة له ( كن
مــؤدبـا يــا رجل و خــاطــبــني بــلـقب
ـلـك فـيــصل االمــيــرة فــأنـنـي بـنـت ا
االول  ,ولـــسـت كـــأي بــــنت اخـــرى ,
ــوت عــلى أن تـخــاطــبـني وافـضل ا
بكامل اسـمي ولقبي ) بـهت الطبيب
ســــنــــدرسن مـن ضـــربــــة الــــقــــنـــاع
وأسرع وحمـلـتـهـا الـعـنـيـفـة عـليه  ,,
يـعتـذر اليـها وبـقيت حـانقـة مخـيفة
واجريت ثم غـلـبـهـا اخلـدر والـنـوم  ,
الـعـمـلـية بـسالم وجـاء الـوليـد بـنـتا
ـة وحــاولت تـلـطـيف وســمـيت حـز
اجلـو بـعد ان اسـتـفـاقت وسـندرسن
اليــقــصــد االهــانــة  ,,فــقــال ( بل هي
اهـانـة وأيـة اهـانـة بـالـنـسـبة لي ) ,,
وعـاد سنـدرسن يعـتـذر منـها ويـعلم
هنـة أن يتحمل الطبيب انه سلوك ا
ـريض  ,فـكـيف أذا جـاءت شـتـيـمـة ا

ة ونفيسةمن هذه االميرة. لك غازي مع زوجها الطيار عبد اجلبار وابنتيها حز االميرة راجحة شقيقة ا
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